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هريَّة  نشرةال
َّ

 الش

 8341رجب 

  وال تخضع لقواعد المجالتتنبيه: هذه نشرٌة شهرية 

 اإلسالميةُتنشر هبا المقاالت التي كتبت بمجموعة المخطوطات 

acebook.com/almakhtutatF 

Twitter.com/almaktutat 

Telegram.me/almaktutat 

 للمراسلة عرب الربيد اإللكرتوين:

almaktutat@gmail.com 

 

 

 مشرف المجموعة:

 عادل بن عبد الرحيم العوضي

 تنسيق وتحرير:

 ضياء الدين جعرير

إّن الحمد هلل نحمده ونستتتتت ينه ونستتتتتعوره  ون و  

باهلل من شرور أنوسنا وسّيئات أعمالنا  من يهده اهلل 

فال مضتتل له  ومن يضتتلل فال هاه، له  ونشتتهد أن 

ال شريك له  ونشهد أّن محّمًدا ال إله إال اهلل وحده 

 عبده ورسوله.
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 ثالث سنوات على إنشاء مجموعة المخطوطات اإلسالمية

راثثالث 
ُّ
 أعوام حبلى بالت

 د. جمال عزون

 

 

هتتا ت وإنتتَّ  ثتتالٌث متتن األعتتوام متترَّ

 

 لُحْبلى من الخيرات علما تستتتتربال 

 حتالاًل زالاًل متن نتوتوسي كتريمتتةي  

 

ال  ا تأصتتتتّ  هواهتا تراٌث حتاز عشتتتتقتً

 ُتراٌث عتيٌق من نصتتتتوفي نويستتتتةي  

 

ال  ري تجمَّ ٌب حوت أخبتتار نشتتتتْ  وُكتتتْ

طتوٌط ألعتالم تتبتتاهتتت   قتتاختُ  تتتأنتتُّ

 

 وكشتتتتٌف ألستتتتوتتاري تمتتاهت ت طُّال 

 عتطتتاًء متزيتتًدا نتبتتتعتي متن نتواب  

 

ا لكم نرجو من اهلل ُمستتتتدال   وحوظتتً
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 أفريل 4يوم المخطوط العربي 

 أخبار تراثية

)الجام ة ال ربية تحتضن انطالق ف اليات يوم المخطوط ال ربي
8
) 

 يف "يوم المخطوط ال ربي"جتام ة الدول ال ربية هذا ال ام بتتتتتتتت احتولتت

بريل من كل أ  حيم أقر وزراء الثقافة ال رب الرابع من 2387الثتالتم من أبريل 

نشاء م هد المخطوطات إعام ليكون يومًا للمخطوط ال ربي والذ، يوافق تاريخ 

؛ هذه المؤستستة ال ريقة التي ُت د أقدم مؤسسة عربية م نية 8133ال ربية يف عام 

ية طار األهمإبتالمخطوطتات. ويتأح احتوتال جتام تة التدول ال ربية هبذا اليوم يف 

البتالعتة التي توليهتا الجتام تة للحوتاا على الرتاث ال ربي  وحرصتتتتًا منها على 

 لألمة ال ربية الذى كان به بناء الحضارة ال ربية. حماية الرتاث المخطوط

ول أل "يوم المخطوط ال ربي"وتنظم األمانة ال امة لجام ة الدول ال ربية 

 الرتاث يف"مرة هذا ال ام بالتنستتتتيق مع م هد المخطوطات ال ربية تحت شتتتت ار 

لى خطورة الوضتتتتع الذ، ي يشتتتته الرتاث ال ربي إ  و لك للتنبيه "زمن المخاطر

مخطوط الذى بات مستتتتتهدفًا يف ظل الحروب والنزاعات القائمة  وضتتتترورة ال

نشتتر رستتالة الوعى الرتاثي ال ربي والت ريف بزنجازات الحضتتارة ال ربية. وُيقام 

مين ال ام لجام ة الدول ال ربية  االحتوال تحت رعاية السيد أحمد أبو العيط األ

لوم  ال ربية للرتبية والثقافة وال والتدكتور عبد اهلل محارب المدير ال ام للمنظمة 

                                                           

( 
8

 منقول بتصرف من موقع جام ة الدول ال ربية (
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على هامش  قد أقيمبحضتتتور لويف من الشتتتخصتتتيات الرستتتمية وال امة. هذا  و

االحتوال عدٌه من الم ارض الونية عن المخطوطات المهدهة  وأهوات صتتتتناعة 

المخطوط وكيويتتة صتتتتونتته والمحتتافظتتة عليتته. كمتتا تم تكريم الشتتتتخصتتتتيتتات 

 ل الرتاث المخطوط والحواا عليه وصيانته.والمؤسسات ال ربية الواعلة يف مجا
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 فعاليات تراثية أخرى
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 (في التفسير)سلسلة فوائد 

 محمد الفايز د.

) توستتتتير جزء -( له:8277لقارئ )تعتاصتتتتم بن أبى النجوه الكوب أبوبكرا -

 ستتتتنتتة( ورقتتة كتبتتت 224( ب مجلتتد كبير فيتته)332) ( مخطوط ب جتتاريتتتعم

 ولم-ل له مجموع من متأخر واهلل أعلم-وب ضتتهم يشتتكك فيه ويقول: (8847)

 .يوصف ولم يدرس مع جدارته بذلك

---------------- 

  (81الوهرس الشامل) -انظر:

 (223/8وفهرس المجمع)

 

 ؟-توسير توفيق عبيد الدمشقى الكتبى هل من م لومات عنهس:  -

( حستتتتن يوستتتتف الدمشتتتتقى الكتبى)محمد توفيق محمد ج: استتتتمه الحقيقى : 

 له: (8412-8484)

م التواستتتتير وخاصتتتتة األلوستتتتى ط منه: )من )توستتتتيرالقرآن( جم ته من عمو -

 .مجلد كبير بدمشق الذاريات الى الناس( يف

---------------- 

 (484/4تاريخ علماء همشق ) -انظر:
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النستتتخة الوريدة من كتاب المالي الشتتتارحة لمورهات الواتحة ألبي القاستتتم  -

 الراف ي التي نص ناسخها يف حره المتن أنه قابلها على نسختين سقيمتين 

 فانتدب لها الحافظ ال راقي بالتصحيح والنسخة تزهان بخطه الشريف. 

ا لم أر أحدا مشتتتتى على منْوالها  فزنه  أمالي أبي القاستتتتم الراف ي: هي مويدة جدم

أمالها يف ثالثين مجلًسا   كر يف أول كل مجلس منها حديثا بزسناهه  على طريقة 

أهتل الون  ثم تكلم عليته بمتا يت لق بتزستتتتنتاهه  وحتال رواتته  ويريبه  وعربيته  

وفقهه  وهقائقه  ثم يختمه بووائد  وأشتتت ار  وحكايات  ورتبها ترتيبا بدي ا على 

  ألهنتا هبتا ثالثون كلمة  فاشتتتتتمل "آمين"رهاف كلمتة نظم كلمتات الوتاتحتة  بتز

الحديم األول على كلمة )االستتم(  والثاين على استتم اهلل ال ظيم  والثالم على 

 )الرحمن(  وهلم جّرا إلى آخرها.

وهتذا ترتيتب بتديع  ستتتتّماها: األمالي الشتتتتارحة لموراهت الواتحة  ومن نظر يف 

 الكتاب المذكور عرف قدر هذا اإلمام 

 حكم له بتقدمه ب هذا ال لم خصوصاو

و نستخة المالي للراف ي ت د النستخة الوريدة التي وصلتنا من هذا الكتاب وهي 

 التي عليها طرر الحافظ ال راقي كما سبق بيان  لك
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ج أم القرى ه ل بتتد الرحمن ستتتتليمتتان الشتتتتايع  مجلستتتتا حققتتت يف 43هي يف 

 . منقولف(233)  يف (8321)

 

 ؟؟-ات عن توسير إسحاق القرمانىهل من م لومس:  -

 /م(  وحاشية على البيضاوى كله موجوه 1)ج: له توسير كبير ب حوالي  

 -وله ترجمة ب فهرسى هذه صورهتا:
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]حميتد التدين ابو أحمتد عبتد الحميتد بن عبتد الكريم بن قربان األنصتتتتار،  -8

 (8431الوراهي ت)

والعرب وأفنى عمره يف تدبر كتاب إمام موستتر فقيه أهيب جمع بين علوم الشتترق 

اهلل ت الى ومدارسته وهرس يف عدة جام ات وضبط عدة لعات األرهية والوارسية 

وال ربيتة وال ربيتة واإلنجليزيتة وتتلمتذ وضتتتتبط علوم العرب وختاصتتتتة الهاب 

والولستتتتوتة من المستتتتتشتتتترق االنجلينز، )تومتاس أرنولتد( واليهوه، األلماين 

 )جوزف هوروفيش( وييرهما[

(يتالبهتا كتبهتا يف ال ربيتة ونقتصتتتتر على متا يت لق بالقرآن 23ألف أكثر من ) -2

( كتتابتا طبع يف حيتاته أكثرها ثم ب د مماته مع 23وعلومته فقط  وهي تزيتد علي )

ال لم أن المخطوط شبه مطبوع ألنه كتب يف مطب ة وتناسخها الطالب واشتهرت 

 يف مطب ة م ارف  وب ضتتتتها يف بينهم وكلها طب ت  بالدائرة الحميدية  وب ضتتتتها

 -مطب ة فيض عام  فعالبها صدر بالهند ونودت قبل أن تصل الينا ومنها: 

 التوسير  نظام القرآن -8-

الت ليقتتات والحواع علي المصتتتتحف نؤجتتل الكالم عليهمتتا يف رستتتتالتتة -2- 

 خاصة من ا للتطويل والملل

 (وهو مجلد8421اساليب القرآن طبع يف الحميدية)-4-
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 عجيب اشبه بكتب البالية ماتع 

إم ان يف اقستتتام القرآن مجلد صتتتعير له عدة طب ات مشتتتهورة االصتتتل يف -3-

( 8382( ثم يف القاهرة ثم يف الكويت واحستتتنها يف هار القلم )8421الحميدية )

تحقيق ه محمد االصتتالحي ثم نوستتها يف هار عمار وهي عند، علي مخالوةاكثر 

 شيوخي احسن واصح

 القرآن مقدمة توسيره طبع الحميدية فاتحة نظام -2-

ع توستتتيره كماستتتيأح  يف الكالم (تحقيق  ستتتليمان الندو،  ثم طب ت  م8427)

 .توسيره  على

التكميل يف اصتتول التوستتير رستتالة قيمة يف اصتتول التوستتير وقواعده لم تتم -3-

 يفتتبع يف العالب مقدمة ابن تيمية  واتقان السيوطي والووز الكبير للدهلو، طبع 

 (8411) الحميدية

هالئل النظام مجلد عظيم يف الوحدة الموضتتتوعية لكل ستتتورة وآية ووجوه -7-

 (8411التناسب بينها  طبع يف الحميدية) 

استباب النزول كتاب صتعير مختار من لباب السيوطي واليظهر عليه صبعة -1-

 المحدثين يختار مايناسب الم ني ووقت النزول

االسماء واالوصاف من القرآن والسنة واقوال  اوصتاف القرآن صعير جمع -1-

 السلف والش راء بل واهل الكتاب طبع يف الحميدية هون تاريخ
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تاريخ القرآن صتعير جيد ايلبه من االتقان  وتكلم بشكل جيد عن المكي -83- 

 والمدين وفصل ورجح يف السور واليات طبع

رستتتويف ابن الرستتتريف  يف م رفة الناستتتخ والمنستتتويف صتتتعير لخصتتته من -88-

الجوز، واتقان الستتتتيوطي وفوز الدهلو،  مع الرتجيح  والتقليل حيم اقتصتتتتر 

 (2( فقط مع الرتهه يف )82علي)

حكمتة القرآن مجلد صتتتتعير من اهم كتبه تكلم عماجر، مجر، الحكمة -82-

 والمثل والموعظة

حجج القرآن مجلدكبير من اجل كتبه يتكلم عن استاليب المناقشة وكيوية -84-

 الحجج ورصد ت امل القرآن مع الخصوم واقامة الحجج واالهلة عليهم اقامة

فقه القرآن مجلد صتتعير يتكلم عن آيات االحكام االصتتول فقط واليطيل -83-

 ويف العالب يرجح رأ، االحناف  طبع

مورهات القرآن مجلد افرهه من توستتيره النظام  طبع يف الحميدية ثم يف هار -82-

 (2332صالحي) العرب تحقيق ه محمد اال

---------------- 

انظر احسن ترجمة له ومراج ها يف مقدمة مورهاته للدكتور محمد  االصالحي 

(88) 

 (338والتوسير والموسرون يف الهند  للشيخ حكيم عبد البار، البنور،)
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مي  المتوب ستتتتنة  "يريب القرآن"كتتاب س: - هل  434ألبي إستتتتحاق  النِّجير 

 أحد؟ كره أحد أو نقل منه 

( أهيب لعوى نحوى من 422إبراهيم بن عبد اهلل بن محمد البصرى)ت-هو: ج:

كبتار نحتاة البصتتتترة واصتتتتحتاب الزجتاج له أيمان ال رب ط واألمالى م ويريب 

 القرآن موقوه 

ونقل منه شتتمس الدين محمد بن المحب المقدستتي  يف توستتير ستتورة المستتد. 

لم ير أحتتدا  كر هتتذا  ( و كر المحقق الشتتتتيخ عبتتدالرحمن قتتائتتد أنتته882)ف

 الكتاب  فهو من فرائد ابن المحب.

---------------- 

(31/8) االعالمانظر:   

 

 :كتب مثنى عليها بحم  شايف كايف عن ييره توسيرعلمي موضوعي -

الصتت اليك محمد بن عبد اهلل األرهنى وإبراهيم  بيألن ام وستتير ستتورة األت-8-

 م2ال لى ط ب األرهن ب

م( ألمير عبتتد ال زيز 4توستتتتير ستتتتورة البقرة ط ب التدار الوطنيتتة بتونس ب)-2-

 النابلسى موسر مختص له كتاب رائع ب علوم القرآن ط 

 ؟-هل فيه حاشية على توسير ابن كثيرس:  -
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فيه حاشتتية حافلة للزرعى خطيب جامع الزيلع  شتتبه مجهول مخطوطة كبيرة ج: 

( وكتب عنها ب المعرب وستتم ت ان ب ضتتهم 221مثنى عليها ب خزانة الرباط)

 .قدمها للدراسة

---------------- 

 (121الوهرس الشامل) -انظر:

 (112/2وفهرس المجمع)
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 فوائد

 

 الطيب وشنان

 

ه وبيض و األستتتتوه( قتد ال تتضتتتتح حتتديف مصتتتتورات الميكروفيلم )بتاأل

لى إ "المصتتتتور"النتتاستتتتخ بتتالمتن   في متتد و لحقهتتا المؤلف أأ الجتتذا ات التي

ء بين الجذا ة و ليهتا بقلم أو أصتتتتبع أو وضتتتتع حائل من ورقة بيضتتتتااالشتتتتارة إ

 .حدى مصورات شسرت بيتين إنمو ج موهذا  الصوحة المصورة.
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جذا ة ألحقها المؤلف بموضتتت ها من مباحم الكتاب )مستتتوهة(   كتب على  -

بقي الوجه الخر للجذا ة خلوا لصوحة التي تقابل اإللحاق النص المطلوب   وا

كتب فيه  كرا هلل ت الى )ستتبحان الملك الديان الرحيم الرحمن ال ينستتى أحدا يف 

الظاهر أنه تورية منه   مقصتتوهها: لم أنس شتتيئا يف هذا مكان عظيم الستتلطان( و 

  و اهلل أعلمبكالمتته متتا ليس منتته   و لم يرتكهتتا فتتاريتتة حتى ال يلحق الموضتتتتع

يف  قين: مطلع اليشتتتترن النكات الضتتتترورية األرب ينية  وم ه :ابمن كت الورقةو

: مستتت وه بن محمد بن علي البشتتتخواين )كان حيا شتتترن نكات األرب ين لمؤلوه

 .هت( بخطه 788سنة 
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 شروط دقيقة من الواقف

 

ال يرتك عند المستتتت ير أكثر من ثالثة أشتتتهر إن كان يريد أن ينستتتخه وشتتتهرا " -

يريد أن يطال ه وإن أعاه منه أشياء وطلب ييره فزنه ي طى اللهم إال واحد إن كان 

أن يكون ممن تخشتتتتى م رتته فيختاف على الكتتاب أن ينخرم منته فال ي طى منه 

 "شيئا إال برهن وثيق
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 مصطلحات تراثية

 جمال عزوند. 

 الجذاذات

والجذا ات هي بطاقات ورقّية صتعيرة فيها إلحاقات يضطّر إليها  ون المؤلِّ

حال شتّح الورق  أو من أجل إضتافات علمّية  أو استتدراك نصتوف ستتاقطة  أو 

نحو  لتتك من أستتتتبتتاب  وهي تتتدّل على حرصتتتتهم وعلّو هّمتهم رحمهم اهلل  

وتستتّمى هذه الجذا ات أيضتتا: فرخات  وعصتتافير  وأوراق طّيارة  أو يير  لك 

 .مّما يرتضيه أحدهم اصطالحا  وال مشاّحة يف االصطالن

 ضياء الدين جعرير

رلوح رلوحة أو السَّ  السَّ

انية من  وحتين األولى والثتَّ ئيستتتتة  ويف االصتتتتطالن ت ني الصتتتتَّ الورقتة الرَّ

م جم )  Frontispiceالمصتتتتحف مزخرفتين متتذهبتين. )فتتارستتتتيتتة عربيتتة(

 (811مصطلحات المخطوط ال ربي  ف: 

ستتت والوارستتية وليقلت: وهي منتشتترة بكثرة يف المخطوطات ال ثمانية  

ْر بالوارستتتي:  )قاموس  "رئيس  رأس"مقصتتتورة على المصتتتاحف  وم نى: ستتت 

(  وقد أبدع فيها األتراك والورس ياية 211فارستتي عربي  شتتاكر كستترائي  ف:

اإلبتداع  ول تلَّ طريقتة زخرفتة الصتتتتوحتات األولى التي كانت بالكتب الحجرية 

متتأخو ة من فكرة هتتذه  ن البالهالتتي طب تتت يف تركيتتا أو مصتتتتر أو ييرهتتا م

رلوحة" رلون."السَّ رلوحة أو السَّ  :السَّ
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وحتين األولى والثَّانية من  " ئيستتتتة  ويف االصتتتتطالن ت ني الصتتتتَّ الورقة الرَّ

م جم )"  Frontispice)المصتتتتحف مزخرفتين متتذهبتين. )فتتارستتتتيتتة عربيتتة

 (.811مصطلحات المخطوط ال ربي  ف: 

 ال ثمانية والوارستتتية وليستتتتقلت: وهي منتشتتترة بكثرة يف المخطوطات 

ْر بالوارستتتي:  )قاموس  "رئيس  رأس"مقصتتتورة على المصتتتاحف  وم نى: ستتت 

(  وقد أبدع فيها األتراك والورس ياية 211فارستتي عربي  شتتاكر كستترائي  ف:

اإلبتداع  ول تلَّ طريقتة زخرفتة الصتتتتوحتات األولى التي كانت بالكتب الحجرية 

ن الباله متتأخو ة من فكرة هتتذه م التتي طب تتت يف تركيتتا أو مصتتتتر أو ييرهتتا

رلوحة"  ."السَّ
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 تعقب البن حجر على موضع من المصنف البن أبي شيبة

 

 أبو شذا محمود النحال

 

 وأصلح يف ب ض  رواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة يف مصنوه عنه ) 

 (.241/1 )الوتح (. النسخ بذكر عائشة وهو وهم من فاعله

 المحموهية بالقاهرةنسخة المدرسة 
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 اقتفاء أثر نسخة القاسم ولد الحافظ ابن عساكر لتاريخ مدينة دمشق

 

نورة ال يقينا نسخة المدينة الم  :ت قيبا على ما نشر يف مجلة الرتاث ال ربي

ألن نستتتتخة ابن المؤلف حافلة   تمت لنستتتتخة القاستتتتم ابن المؤلف بأ، صتتتتلة

وشتتتيء مهم كهذا يلوت نظر النابلستتتي لماء وطباق الستتتماع  بتوقي ات كبار ال 

وهو على هراية كبيرة بأنستتتاب النستتتخ والتملكات والخطوط التي عليها ورحلته 

حتافلة بمحاكاة الكثير من النستتتتخ التي شتتتتاهدها وبين أوصتتتتاف الكثير منها بل 

ونستتتخة القاستتتم التي يف    وصتتتف خزانات مخطوطات ال ي لم لها وجوه الن

هر أصتتتتلهتا من وقف محموه االستتتتتاهار على خزانة المدرستتتتة المحموهية األز

بتتالقتتاهرة حيتتم كتتانتتت تن م بمطتتال تتة كبتتار ال لمتتاء كتتابن ال تتديم وابن النجتتار 

وقد آلت إلى ملك   والستتتتختاو، وابن حجر والستتتتيوطي والمرتضتتتتى الزبيد،

شتترف الدين بن شتتيخ اإلستتالم ولم يكن يتورع عن شتتراء كتب الوقف بل الكثير 

 ريته وج له يف نوبته يور اهلل له.تلف ظهأمن كتب الوقف 

والمجلد األول من التاريخ من نستتخة القاستتم ابن المؤلف التي به خطط 

همشتتتتق يحمتل قيتد وقف محموه االستتتتتاهار وكان قريبا ما يزال يف القاهرة حتى 

وعليه   باعه أحد المصتتريين لمستتتشتترق وهذا المستتتشتترق أعطاه لجام ة ليدن

  .هو متمم لما تبدأ به نسخة األزهر  اعتمد المنجد فيما حققه
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ويذكر األستتتتا  الخبير قاستتتم الستتتامرائي أنه كان يف زيارة للقاهرة و هب 

له أكوام من الدشتتت  افأخرجو  إلى ورثة المصتتر، الذ، باع جزء تاريخ همشتتق

خذها منهم فوقف على عدة أوراق من المجلد الذ، بخط القاسم ابن المؤلف فأ

وأعطائها جام ة ليدن فستتتدوا به النقص الواقع هبذا المجلد وهو صتتتاحب رواية 

الجزء الذ، ابتاعه المستتتشتترق وقد نص على استتمه هو والرجل المصتتر، الذ، 

   .باعه عليه

وثم أجزاء من نستتتتختة القاستتتتم بخطه توجد يف ليبيا لم ت تمد يف المطبوع 

ن فهرس معاهل ال وضي نشر بياناهتا وتستد ب ض النقص الواقع فيه كان الشتيخ 

 هذه المكتبة بالمجموعة!. 

ونص األستتتا  عصتتام الشتتنطي يف مقاله الذ، نشتتره حول رحلته للهند أنه 

  .وقف على جزء من التاريخ بخط القاسم ولد الحافظ ابن عساكر

وقد تتب تها أيضتتتتا   يف القاهرة  وأمتا نستتتتختة المحتدث الربزالي فتأيلبهتا

ء منهتا لم ت تمد يف طب ة المجمع ال لمي بدمشتتتتق والحديم ووقوتت على أجزا

   .عنها طويل ويوجد منها أجزاء يف الهند وتونس وليدن

ومن طرائف طب تتة المجمع ال لمي االعتمتتاه على نستتتتختي القتتاستتتتم 

األجزاء التي ال تعطيها نستتختا القاستتم والربزالي وتم   والربزالي والضتترب على

 متتا طبع كتتان على نستتتتختي أحمتتد الثتتالتتمخر آالتعتتاضتتتتي على هتتذا الشتتتترط و
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والظاهرية وهما يف ياية الستتتتقم وكل من يقول بأن الروتين هو من أخر صتتتتدور 

 .الطب ة كاملة جهل حقيقة األمر 

وأمتا اإلمالء الثاين لتاريخ ابن عستتتتاكر فنص عليه الستتتتبكي وييره قائال : 

 كتب الكثير ي ني القاسم حتى إنه كتب تاريخ والده مرتين. 

وقد وصتتلنا من هذا اإلمالء مجلدة محووظة يف ليدن نشتترت طبق األصتتل 

ثم ب د  لك حققته األستتتا ة ستتكينة الشتتهابي رحمة اهلل عليها ونشتتر بمؤستتستتة 

   .الرسالة وتعطي تراجم ب ض حرف ال ين

وحستب تتب ي لنسخة القاسم ابن المؤلف فأيلبها يف المكتبة األزهرية يف 

  يضتتتتم أكثر من ثماين مجلدات بخط القاستتتتملوحة  2233مجلد ضتتتتخم قرابة 

 فتويحمل قيد وقف االستاهار وعليها جمهرة من خطوط كبار ال لماء كنت عرّ 

 يف والحافظ السخاو، طالع هذه النسخة ونّص    بالكثير منها وسبق  كر ب ضهم

يتدن يير ما مجلد من ويف ل  يير متا موضتتتتع أهنتا من وقف المحموهيتة بتالقتاهرة

وكذا يف ليبيا ويحو، الكثير من الرتاجم الموقوهة من أصتتتتل نستتتتختة القتاستتتتم  

التاريخ ويظهر أن الوقد قديم فجل النستتخ الحديثة المنتستتخة عن نستتخة القاستتم 

 هبا هذا النقص. 

والكالم حول تقييم نستخة القاسم من ناحية الضبط أشبع يف األجزاء التي 

حققها أستتاطين المجمع أمثال مطاع الطرابيشتتي فقد نصتتوا على وجوه أخطاء يف 
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ير وقد أبدع الذهبي حين قال عنه: كتب الكث  اليات القرآنية ثابتة يف خط القاستم

 .إال أن خطه ال يشبه خط أهل الضبط واإلتقان

حتافظ التذهبي من ه اله ابن نقطتة فيمن ال ي تمتد على خطته وعتدّ عتدّ وقتد 

يف ضتبط ابن لهي ة فج له بالضم وعندما روجع يف  لك أصر  الشتيويف ألنه أخطأ

   .!الخطأعلى 

وكنت أت جب من كون الكثير من النستتخ المكتوبة والمستتموعة يف مدينة 

 الحافظ الذهبيهمشتتق وقوت على الخزانة المحموهية بالقاهرة ستتيما مصتتنوات 

وأكتاه أجزم أن جتل مؤلوتاته التي بخطه كانت من أوقاف المدرستتتتة المحموهية 

بالقاهرة بداية من كتابه ال ظيم تاريخ اإلستتتتالم وانتهاء بمولواته التي تصتتتتل إلى 

   .مجلد كالكاشف نسخة تيمور وهي بخطه

وقد وقوت على نستتخة من الكاشتتف بخط أحد تالميذ الذهبي قرأها عليه 

ة باإلضتتتتافات المكتوبة بخط الذهبي  وهي حتافلت  هتا إجتازة بخط التذهبيوعلي

ونص يف اإلجازة أهنا نقلت من النستخة الجديدة وهو ت بير جر، استخدامه عند 

وحتى كتابه ستتتتير أعالم النبالء نستتتتخة أحمد   ابن الصتتتتالن والذهبي وييرهما

وأجزم أيضا أن   الثالم عليه قيد وقف محموه االستتاهار على خزانة المحموهية

 جل مؤلوات الحافظ المز، كانت من أوقاف المدرسة المحموهية بالقاهرة 

وجل ما وصتتتتلنا من مجلدات هتذيب الكمال يف أستتتتماء الرجال من المحموهية 

 ونسخة المز، مورقة يف  قيد الوقف وتم طمسته لكن يسهل الت رف عليه  وعليه
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ستتتتختتة ون   الكتتتاب وييره فنتتد، ورئيسأالتيموريتتة وهبلن وتونس وفيض اهلل 

المز، من تحوة األشتتتراف بم رفة األطراف التي يف الواتح ال يستتتتب د أن تكون 

تالف ظهرية النستتتخة ومازلت يف حاجة إلى قرينة مثل إمن وقف االستتتتاهار وتم 

وقد    الوقوف على أجزاء أخرى تحتوظ بنص الوقويتة أو تنصتتتتيص من ال لمتاء

ذيب الكمال بخط المز، لم ي تمد عليها وقوت على خمس مجلدات كبار من هت

فيتته  بتتالمطبوع تحمتتل قيتتد وقف محموه االستتتتتتتاهار لكن مطموس ومن يتتدقق

ثم زال عجبي عنتدما اطل ت على المستتتتالك يستتتتتطيع الت رف عليته بستتتتهولتة  

لى كون مصتتتتر والشتتتتام والحجتتاز مملكتتة والممتتالتتك لل مر، فوجتتدتتته نص ع

  .واحدة!!!

 .وباهلل المست ان
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 ن طباق السماع الغير مصحح عليها شكال عرفع اإل

 

قرأ عبتتد الرحمن بن أبي عبتتد اهلل بن منتتده ببعتتداه جزءا على أبي أحمتتد 

فقتتال لتته أبو أحمتتد: يتتا بني عليتتك    وستتتتألتته خطتته ليكون حجتتة لتته  الورضتتتتي 

وإ ا   وتصتتدق فيما تقول وتنقل  فزنك إ ا عرفت به ال يكذبك أحد   بالصتتدق 

وقال ابن   ما ا تقول لهم؟ فلو قيتل لتك: متا هتذا خط أبي أحمتد كنتت يير  لتك

الجزر،: قدمت لشتتيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب طبقة ليصتتحح عليها لكونه 

وقال: ال ت د إليه فزنما يحتاج إلى التصحيح من يشك   المستمع فكره مني  لك 

 (13/4: فتح المعيم)  فيه.
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نسخة األمالي الشارحة لمفرادت الفاتحة ألبي القاسم الرافعي المحفوظة 

 في االسكوريال المعنية في منشور اإلطالة فريدة بكل ما تعنيه الكلمة!! 

 

حتى لو وجدت نستتتتخة أخرى ييرها مكتوبة البارحة ال تخرجها عن حد 

فهي نستتتتخة اجتمع على تملكها ثالثي أو راب ي   التوره بتأ، حال من األحوال!

عجيب من هواة الجمع  كرت منهم الثنائي زين الدين ال راقي وسراج الدين ابن 

  الملقن وأيولت البقية نظرا ألنني كنت أكتب المنشتتور يف وقت متأخر من الليل

وثالثهم هو ال المة القاضتتتي زكريا األنصتتتار، وقد أحصتتتيت له تملكات كثيرة 

خة ويف كثير من األحيان كان يشتترت، النستتت  بة األزهر وب ض مكتبات تركيابمكت

ين ويقول عنه بدر الد   بقطع من الذهب كما سجلت له يير ما نسخة بالسليمانية

 وهنيتا بحيممكرمتا محظوظتا يف جميع أموره هينتا ال الئي الحنوي: عتاع عزيزا 

مالك قبل هخوله يف قيتل: إنته حصتتتتل لته من الجهات والتدريس والمرتبات واأل

والكتب   وجمع من األموال   منصتتتب القضتتتاء كل يوم نحو ثالثة آالف هرهم 

 النويسة ما لم يتوق لمثله.

وعندما ي تمد معلطا، على نستخة من المستدرك على الصحيحين  ألبي 

ي ني ابن -عبتد اهلل الحتاكم   عليهتا ت ليقات بخط الحافظ أبي الوتح القشتتتتير،  

يقول إثر ت ليقته على حتديتم: ول له يكون قد و -مته اهلل ت تالىرح -هقيق ال يتد

دم وجوه نستتخة جيدة من هذا الكتاب  ستتقط استتمه من الكتاب المستتتدرك  ل 

وعندما يقف على يير ما نستتخة نويستتة منها الثقات البن حبان منها نستتخة بخط 
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الحتافظ أبي إستتتتحتاق الصتتتتريويني وأخرى عتيقتة وتزهان بالكثير من طرره التي 

ويقول أيضتتتا وله ستتتقط من نستتتخة الثقات   بخطه ولو أفرهت لجاءت يف مجلدة

يقول الستتتتخاو، يف حواهث وعندما وجوه نستتتتخة جيدة من هذا الكتاب   ل دم

 ( من الترب المسبوك:123سنة )

يف يوم االثنين حاه، عشتتتر ختمت قراءة الم جم الصتتتعير للطرباين على )

يها خط ابن ريذة راو، الكتاب عن شتتيخنا من نستتخة كتبتها بخطي من نستتخة عل

مؤلوه استت نت بزرستال شتيخنا إلى الشتيخ شتمس الدين محمد ابن الوقيه حسن 

البتدراين نزيل همياط يف االرستتتتال هبا إلى القاهرة لكوين لم أعلم بالقاهرة إ   اك 

نستخة سوى نسخة شيخنا وقد انمحى الكثير منها وسم ه بقراءح جماعة وأظهر 

مع كون القاهرة تن م بنسخة بخط محمد بن  (. انتهى التحديمشتيخنا السترور ب

أبي القتاستتتتم الوتارقي شتتتتيخ الحتافظ زين التدين ال راقي وقتتد قرأهتا ال راقي يف 

نت تزهان هبا الجامع الحاكمي على شتتتيخه الوارقي وهذه النستتتخة وصتتتلتنا وكا

 هووال أريتتد أن يجرين الحتتديتتم للكالم على الوتتارقي ف مكتبتتة األمير زيتتدان 

صتتاحب أتقن نستتخة من المستتتدرك للحاكم كتبها بالقاهرة  وقابلها: الحستتن بن 

محمد اللخمي على أصتل صحيح فصح  وهي الم روفة بنسخة رواق المعاربة  

جازة وعليها م ول ابن وهبا الحد الواصتتتتل بين ما أماله الحاكم وما أخذ عنه باإل

وال المنقولة عن خط وكذا صتتاحب نستتخة اإلكمال البن ماكحجر يف اإلتحاف  

 وصاحب القط ة التي يف األزهرية من المجروحين البن حبان.   ابن نقطة
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أما الحسن بن محمد اللخمي الذ، قابل نسخة المستدرك فهو فارس من فرسان 

 ل الخطية وتصحيحها!. مقابلة األصو

  :وعوها على بدء

رين شتتلصتتعير كتبت ستتنة أربع وعوجدت يف القاهرة نستتخة من الطرباين ا

ئة  وعليها خطوط ثلة من ال لماء منهم: قطب الدين الخيضتتتر، وعثمان وستتتتم

ايف الستتتتبكي ومحمد المظور، وييرهم  والكثير منهم الديمي وعلي بن عبد الك

وعندما يتكلم الستتتتيد الببالو، نقيب الستتتتاهة األشتتتتراف من أقران الستتتتخاو،  

ر التي كانت يف ها بتالتديتار المصتتتتريتة رحمتة اهلل عليته على نستتتتخ تاريخ الطرب،

الحكمتة بتالقتاهرة وأهنتا أكثر من ألف نستتتتخة ويقول ال يوجد اليوم منه بالقاهرة 

 ورقة فقد صدق وال ألن ما وجد الن بالقاهرة قطع أكل عليها الزمن وشرب 

حة ويف وب ضها كتب البار  ب ضتها منستوب خطأ للطرب، كالقط ة التي يف تيمور

يف حين كون نسخة محموه االستاهار الموقوفة على خزانة المدرسة   ياية السقم

المحموهيتة ببتاب زويلتة تزهان هبتا مكتبتة الستتتتلطتان أحمد الثالم وهي نستتتتخة 

 ضخمة يف أكثر من اثنا عشر مجلدا!!! 

 .وباهلل المست ان
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 فائدة دفاتر الجرد في حصر ما فقد من مخطوطات المكتبة

 

 
ّ
بالكثير من هفاتر الجره لمكتبات الستتتتليمانية وصتتتتلت أكثر  أن م اهلل علي

هذا    وال تديتد منهتا لمكتبتات ال ي لم لهتا فهتارس مطبوعة  من خمستتتتين هفرتا

بجتانتب هفتاتر التزويتد التي هبا أستتتتماء من تربع بالمخطوطة للمكتبة بل وصتتتتل 

م أعظوكان من ألكثر من خمس أنواع من الدفاتر   ب ض هفتاتر المكتبتة الواحتدة

   .فوائد هفاتر الجره أهنا هبا التنصيص على ما فقد من مخطوطات المكتبة

هت  141صتتتول البن األثير كتبت ستتتنة ويف الصتتتورة نستتتخة من جامع األ

وعليها ختم مكتبة شتهيد علي باشتا برتكيا وهي من محووظات مكتبة تشتتسرتبتي 

لي يد عوأستول الصتورة وضت ت موضت ها من سجل الجره بمكتبة شه  بأيرلندا

 .  وفيه التنصيص على كوهنا من نواقص المكتبة!

موقوه وهذه الستتجالت لها فائدة أخرى وهي التنصتتيص على كون الرقم 

 وليس من حذف ب ض األشخاف! 

 وباهلل المست ان
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في التعامل مع أصل سماعه من  454صنيع الحافظ أبي بكر البيهقي ت 

 الحارث الفقيه سنن الدارقطني رواية ابن

اعتمد البيهقي يف جل مؤلواته على السنن للدارقطني رواية شيخه أبي بكر 

وهذه الرواية توجد يف هار الكتب المصتترية بخط أبي بكر بن   بن الحارث الوقيها

وهي روايتتة   الحتتارث وعليهتتا ستتتتمتتاع البيهقي عليتته

عزيزة الوجوه ستتتم ها أصتتتحاب يوستتتف بن خليل 

اتصال سماعه هبذه  را ل دمملوقة نظعليه من روايات 

أن البيهقي أحيانا يقرن  ني الحظتوالشاهد أنّ الرواية 

لمي صتتتتاحب شتتتتيخته محمتد بن عبد الرحمن الستتتتّ 

  طبقتتات الصتتتتوفيتتة بشتتتتيختته ابن الحتتارث الوقيتته

لمي من كبار أصحاب الدارقطني وقد روى عنه والّس 

يتتتيتتتر متتتا كتتتتتتتاب كتتتالستتتتتتنتتتن والستتتتتتؤاالت 

لكشتتتتف عن هتتذه ال لتتة حتى تبين لي أنتته يقرن وجتتاهتتدت نوستتتتي ل  وييرهمتتا

الستتتتلمي بتالحتارثي عنتدما يكون ثمة كلمة ملحقة على طرة أصتتتتل شتتتتيخه ابن 

ومتا من حتديم وجد يف رواية ابن الحارث وملحق به   الحتارث هون تصتتتتحيح

ورواية ابن الحارث  ! لوظة على طرة األصتتل إال وقرن الرواية بشتتيخه الستتلمي

وقد نص ابن الصالن أنه   أهاة التحديم حدثنا إلى هثنا وهبا اختصتار  يير مبوبة

الحاكم والسلمي وتلميذهما وجد هذا االختصتار يف خط كل من الحواا الثالثة 

 واهلل أعلمالبيهقي. 
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 أهمية الخزائن الخاصة في تأخر السطو على المخطوطات

 

أخذ ابن هتتت  124ريم كون السطو على تراث القاهرة كان مبكرا فوي سنة 

يف التمتتدرستتتتتة التمتحموهيتتة والمؤيتتديتتة  عتثتمتتان التكتتتتب التنتوتيستتتتتة التتتي

لت فحم  ويير  لك من المدارس التي فيها الكتب النويستتتة   والصتتتريتمشتتتية 

 هت 8833أن القاهرة حتى قبيل ستتتتنة  إال  على ألف جمتل ونقلت إلى الستتتتتانة

 ال يدخل تحت الحصر كانت ما زالت تذخر بنوائس الكتب وعجائب الذخائر ما

وقد ستتاعد على  لك وجوه الكثير من هواة جمع نوائس   حصتتاءوال يضتتبط باإل

 ثم ب د  لك تالشت هذه النوائس  الكتب التي كانت تزهان هبا خزائنهم الخاصتة

  .وتورقت شذر مذر يف شتى األنحاء

وكتان للمعرب حظ وافر من هتذه األعالق النويستتتتة ستتتتيمتا مكتبة األمير 

ستتتتبان وحدثت أزمة ستتتتياستتتتية كبيرة بين اصتتتتنة اإلزيدان التي ستتتتطا عليها القر

تال عطي للمعرب نسخة هيجيأستبانيا يف ستبيل اسرتهار هذه المكتبة وإالمعرب و

ستتتتكوريال يير ما مرة ووقوت فيها على الكثير من وقتد جرهت مكتبة اإل  منهتا!

كمجلد من التذكرة الحديثية بخط مؤلوه   الرتاث التذ، كتانتت تتذخر بته القتاهرة

 وستتتتبق ووقوتت على مجلتد آخر من مجلدات هذه التذكرة  ابن حجر  الحتافظ

ويير ما إجتازة بخط مؤلوته الحافظ ابن حجر  ومجلتد من هتد، الستتتتار، عليته 

ن والخطب بخط مؤلوه اب ملك أبي الوضتل ابن حجر ال سقالين مخطوط عليه ت
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لك ستتخ خزائنية عليها تمون   ومنستتوخات بخط البدر البشتتتكية المصتتر،  نبات

 وتكملة الحافظ ال راقي لشتتتترن ابن ستتتتيد الناس على جامع الرتمذ،بن إينال  ا

ومختصتتتتر التاب ين من ثقات ابن حبان بخط قرئ على مؤلوه بالقلة وعليه خطه  

ستتتتة المحموهية مؤلوته الحتافظ التذهبي ويتالتب كتبته كتانتت من أوقتاف المتدر

 وابن الملقن متتالي للقزويني التي عليهتتا تملتتك ال راقيبتتالقتتاهرة  ونستتتتختتة األ

 ية وهي المحافظة التيوعليهتا قيد قراءة بالقليوب  والقتاضتتتتي زكريتا األنصتتتتار،

ويير  لك من النسخ التي كانت يف القاهرة كمجلد من إرشاه السار، نشئت هبا! 

والكثير مما ال يحضتترين  كره حالة كتابة   للقستتطالين مقابل على أصتتل المؤلف

   .هذه السطور!

مقدمة كتابه عجائب الثار للمأستتاة التي حلت برتاث  وقد أريف الجربح يف

القتاهرة بكلمات ينوطر لها القلب إثر حديثه عن الكتب المؤلوة يف التاريخ والتي 

منها تاريخ البدر ال يني الذ، يقع يف ستتتين مجلد وأنه وقف على أجزاء منه بخط 

اه، بشتتتتونستتتتختة التتاريخ التي كتانتت بخط ال يني وجتدت يف وقوية األ  مؤلوته

 المالكي الذ، أوقف كتبه على رواق الريافة بالجامع األزهر التنصيص على عدة

وقد تتب ت هذه النستتتتخة ووقوت على أكثر مجلتدات بخط مؤلوته البدر ال يني  

ها يحتوظ هبا متحف أحمد الثالم من خمستتة عشتتر مجلدا منها بخط ال يني يالب

 .  سطنبول!بز

 ال جائب بما نصه :أقول أريف الجربح يف هناية مقدمة 
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ا لم نر من  لك كله إال ب ض أجزاء وهذه صتتارت أستتماء من يير مستتميات  فزنّ )

متدشتتتتتتة  بقيتت يف ب ض خزائن كتتب األوقتاف بتالمتدارس  ممتا تداولته أيد، 

الصتتحافيين  وباعها القومة  والمباشتترون  ونقلت إلى باله المعرب والستتوهان  

حروب  وأختتذ الورنستتتتيس متتا وجتتدوه إلى ثم  هبتتت بقتتايتتا البقتتايتتا يف الوتن وال

 . انتهى (بالههم

وأثنتاء البحتم عن تملكات ب ض هواة جمع الكتب وقوت على تملكات 

ثارت شجوين ألن ب ضها لل المة الشتهاو، المصتر، وقد أ عديدة مقيدة عند، 

يالبها  لكن-حلت برتاث القاهرة أمؤريف بتواريخ متتأخرة عن تتاريخ النكبتة التي 

حيم وجدت تاريخ تملك له على نستتتخة من أحكام   -كتبات تركياتحتوظ به م

وهو ال المة يحيى بن أبى الس وه بن هتتتتت 8311  القرآن للجصتاف مؤريف بستنة

وية يف ء الحنوكان من أكابر علما هاو، المصر، الحنوي الوقيه المويد يحيى الشت

ا يف م رفة الكتب وستتتت ة االطالع   وكانت ت رض عليه كتب زمتانته خصتتتتوصتتتتً

منخرمة األوائل ال ي رفها أحد من أقرانه فبمجره وقوفه عليها ي رفها بستترعة من 

وكان فاضتتال صتتالحا متواضتت ا عويوا شتتريف النوس والطبع   يير ترهه وال نظر

فيما قاله  إلى أحد إال يف مهمة  مجلال عنتد ختاصتتتتة النتاس وعامتهم قليل الرتهه

 المحبي يف الخالصة. 
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 وممتتا راق لي من تملكتتات هتتذا ال المتتة 

 بخط نسخة من لسان ال رب البن منظور

 األعرج رئيس الكتاب بمصر الوضل  أبي

ن  أستا  يِّ الدَّ  وهو محمد الشتيخ الصتالح

 كتاب ورأسهم ورئيسهم ومرج هم أبوال

 وضتتل األعرج القاهر، الشتتاف ي  أحدال

الم تمدة  ع من المصتتتتاحف اب والكتبتة من بتالقاهرة  وكان قد جمأعيتان الكتتّ 

  ومن تحف األهبيات والنوائس  ومن آالت الكتابة شتيئًا رستمًا وكتابًة وتحريًرا

 كثيرًا  يالبها من كسبه يف الكتب وكتابة يده. فيما قاله صاحب الكواكب.

 .وباهلل المست ان
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وقفة مع محاضرة معرفة خطوط األعالم في المخطوطات 

 وتعقيب األستاذ محّمد على الوقفةللدكتور محمد السريع   العربية،

 

حقيقة ستم ت المحاضترة يير ما مرة  والذ، يظهر لي من المحاضرة أن 

أهم قرينتة للتداللتة على خط ال لم هي مقارنة نمو ج خطه بنما ج عديدة  وهذا 

يوه التي وصتلتنا بخطوط األعالم سيما قيوه السماع فب ضها مشتكل يف ب ض الق

 يكون فريدا وال يتجاوز سطر وربما كلمات. 

وصتتتتراحتة المحتاضتتتترة لم يكن هبتا ت مق على يير الم هوه من كتتابات 

 بعير خط  ستتتت تاهة التدكتور الستتتتريع  والقرينتة التي  كرها يف كون كنى مستتتتلم

ا وبقية نص النستتخة يير كافية بمرة ستتيمالدارقطني وهي التعاير بين خط ال نوان 

فهنتاك التنصتتتتيص من ال المتة معلطتا، وكتذا من ابن حجر التذ،  كر يف يير ما 

موضتتتتع ب ض الكتتتب التي بخط التتدارقطني  وهنتتاك قرائن أخرى على ظهريتتة 

النستخة منها اجتماع خطوط وستماعات تالميذ الدارقطني!  لكن نستتب فضيلته 

لب ض الباحثين هون التطرق لنص معلطا، وييره   القول بتأهنتا بخط التدارقطني

وال أهل من كون النستتتتختة بخط التدارقطني من صتتتتنيع ابن حجر يف كتابة ب ض 

ر مع كون الورق بين الخطين كبي  عناوين مؤلواته أو مؤلوات تلميذه الخيضتتتتر،

أعني ما كتبه ابن حجر من عناوين مؤلواته وما كتبه من نصتتتوف كتبه  وستتت اهته 

ن هتذيب الكمال للمز، نسخة باريس بخط مؤلوه المز، مع أهنا مبتورة جزم بكو

لكون فضتتتتيلتته وقف على يير نمو ج من خط المز، وقارن بين الخطين  فكذا 
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الحتافظ ابن حجر وقف على أكثر من نمو ج من خط التدارقطني لتذا متا جزم به 

ي بن عمر ابن حجر قرينة قوية وأقوى منها ما على النستتتخة وهو: ستتتماع منه ل ل

نو ه اهلل...  بل خط الدارقطني يوجد بمجاميع ال مرية التي لستت اهته عمل عليها 

فقد ستتبق وجرهها و كر ال ش جزء بخط الدارقطني من وقف الضتتيائية  بل يير 

مستتتتتب تد أن تكون طرر مجروحين ابن حبتان نستتتتختة آيتا بخط الدارقطني  وقد 

 أعني الدارقطني. تحمل سائر مصنوات ابن حبان باإلجازة ال امة 

وهناك ماهة ضخمة جدا يف كتابات الحافظ الذهبي تويد يف تحديد خطوط 

األعالم فما من خط وقف عليه الذهبي إال ووصتتتتوه بدقة عالية ستتتتواء من ناحية 

ضتتتتربتة القلم أو االعتمتاه عليته يف النقل وهل كاتبه من أهل الضتتتتبط أو من أهل 

حول تحتتديتتد خطوط األعالم التصتتتتحيف والتحريف  وهنتتاك كتتتابتتات عتتديتتدة 

لب ض الم اصترين لم يتطرق لها فضتيلته من كتابات ال المة مطاع الطرابيشي يف 

مقتدمتة كنى مستتتتلم  كمتا أنه من أهم جوانب الداللة على خط ال لم ما يره على 

ظهرية النستتتخة: ستتتماع منه لوالن  فالم لوم عن النستتتخ التي بخط كبار األعالم 

المتن  وهذا يظهر بوضون يف سائر النسخ التي وصلتنا عدم تقييد أسمائهم بحره 

بخطوط األعالم  ويظهر أيضتتا يف إتحاف الستتالك البن ناصتتر نستتخة الدرهير، 

التي  كرت يف المحاضتتترة ؛ وعلى ظهريته ستتتماع لكاتبه محمد... الخيضتتتر،  

وقوله ستتماع منه لوالن يظهر بوضتتون يف الكثير من النستتخ التي جزم هبا معلطا، 

بخطوط األعالم فكان يقول بخط وستماع فالن  كنسخة طبقات خليوة التي  بأهنا
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بخط ابن الحذاء وقرأها على أشتتتياخه  وهذا صتتتنيع ابن ناصتتتر الدين الدمشتتتقي 

ستتتيما يف نستتتخة ال لل عن أحمد رواية ابنه عبد اهلل المحووظة يف آيا صتتتوفيا فقد 

ند متن أصال بل يست جزم بأن أجزاء منها بخط بخبخ وابن الورات وليس لها حره

ل تاقة النسخة وقول الكتاب: سماع منه لوالن..  وكذا صنيع السبكي عبد الكايف 

يف نستتتخة ستتتنن الدارقطني التي بخط تلميذه ابن الحارث الوقيه وقد اعتمد على 

كوهنتا بخطته ب بتارة ستتتتماع منه ألحمد بن الحارث..  وهذا طرائق يير ما واحد 

ن النستخة بخط علم من األعالم  بل يالب ما وصلنا من ال لماء للداللة على كو

من مؤلوتات الخطيتب البعداه، التي بخطه عليها عبارة ألحمد بن علي بن ثابت 

نو ه اهلل بال لم وخطه مطابق تماما لما وصتتتوه به الذهبي  وهناك يير ما مخطوط 

وصتتتتلنتا بخط الخطيب مثل كتاب العريب هذا بجانب قيوه الستتتتماع التي بخطه 

قيد ستتتماع موطأ مالك رواية ابن بكير الذ، بالظاهرية  حتى نستتتخة الستتتنن  مثل

ألبي هاوه الموجوهة يف مجموعتتة هار االفتتتاء بتتالستتتت وهيتتة جزم يير واحتتد من 

ال لماء أهنا بخط الملك المحستتتن لوجوه عبارة ستتتماع منه منهم ابن حجر وابن 

الن وكان الخط الحستتامي الدمياطي  وقال مطاع إ ا وجدت عبارة ستتماع منه لو

مشتاهبا لخط بقية النسخة جزم بأهنا بخط السامع  ويالب قيوه السماع التي على 

ظهر النسخ واألجزاء المسموعة تكون قريبة مثل هذه ال بارات سماع فالن قراءة 

فالن نستتخه فالن فيستتتدل بذلك على أن القيد بخطه  وحتى ب ض األجزاء التي 

كذا الكثير من األجزاء التي بخط الضتتتتياء بخط الستتتتلوي تحمتل هتذه ال بتارة  و
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المقدسي  بل حتى ب ض األجزاء التي بخط يوسف بن خليل الدمشقي وهو من 

 أساطين المسم ين .

 واهلل أعلم.

 تعقيب األستاذ محّمد الّسرّيع

بارك اهلل يف حبيبنا الشتتتتيخ محموه النحال على ما توضتتتتل به  وعلى جده 

 واجتهاهه.

حافزا للمشتتتتايخ الوضتتتتالء إلى استتتتتماع الورقة  وأرجو أن يكون كالمته 

 وإفاهح برأيهم وملحوظاهتم وزياهاهتم.

ل لي من نشتر تسجيل الورقة  فأصلها عند، يف كتاب  وهذا خير ما يتحصتّ

متوستط  مليء بالنقوالت البكر الموثقة  والتق يدات واالستثناءات والتنبيهات  

ه الندوة )وليس المحاضتتترة( والنما ج والت قبات  مما ال يستتت ف وقت مثل هذ

  مستويدا -بز ن اهلل-إليراه حتى نتف يستيرة منه  وسأس ى يف نشر الكتاب قريبا 

من كل إضافة ونقد وت قب  وإن لم أتوق م ه وأرجو أن يحصل لي بذلك شرف 

فتح هذا الباب من علم المخطوط ال ربي  وابتكار الكتابة الخاصتتة فيه  والحمد 

  هلل وحده.

الم حبيبنا أبي شتتذا  فلستت أرى هاعيا لإلطالة يف مناقشتتته  وبخصتوف ك

مع أن للمنتاقشتتتتة يف أكثره مدخال  وشتتتتطره استتتتتدراٌك لما هو موجوه يف الورقة 

وأصلها ال وجه الستدراكه  فقط أؤكد على ما كان واضحا يف الورقة  وهو أن ما 
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لمستتلم   "األستتامي والكنى" كرُته فيها وجه واحد من أوجه الكالم على نستخة 

 ما ستتواه  وكله موجوه يف 
ّ
وهو وجه قو، لم أر عنه جوابا م تربا  ولم يخف  علي

 المقالة التي أشرت إليها.

يف هذا الباب  فهو ستتتتريع القول  "يت مق"وُأحّب من الشتتتتيخ محموه أن 

أن  "يستتتحيل"فيه  ومولع بخط الدارقطني خصتتوصتتا  حتى ن ستتب إليه مرارا ما 

 تكون كتبته يد واحدة

 وجزاكم اهلل خيرا
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 د. محمد خالد كالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سماع الشيخ محمد بن محمد الندرومي وولده أبي 
صول( لابن الأثير  الخ ير لكتاب )جامع الأ
على الشيخ العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب 

 718الشيرازي الشهير بالفيروزابادي )ت 
( 92هـ( في مجالس عّدة آخرها يوم )

 هـ( . 877)رمضان سنة 

يليه: قراءة الندرومي وولده على  و
–الفيروزابادي المنتقى من جامع الأصول 

جنب بِسَكَِن الفيروزابادي ب -انتقاء الندرومي
 المسجد الأقصى.
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 شبيب العطية

 

ه اهلل   كتبها ببعداه هذه النسخة من التكملة هي بخط الويروزآباه، رحم

منها تحديد السنة التي هخل فيها بيت المقدس    وقد استودتهت  723سنة 

هت من 722و لك أنه كتب يف أول الكتاب ما سم ه هاخل المسجد األقصى سنة 

 شهاب الدين أبي ال باس المقدسي عن مساحة المسجد األقصى ..
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 (33)خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات .. 

رحمه اهلل تعالى ، بخط  هت(447)ت إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس  )

 (رحمه اهلل تعالى  هت(331)ت الخطاط ابن المنتجب الكاتب البغدادي 

لإلمام أبي ج ور أحمد بن محمد  "إعراب القرآن"نسخة نويسة من كتاب 

اس رحمه اهلل ت الى   بخط الخطاط المبدع ابن المنتجب الكاتب رحم اهلل  هالنحَّ

 . 11ت الى   وهي من محووظات مكتبة الواتح   برقم 

وهي نستخة يف ياية الجوهة   أتم ابن المنتجب نسخها يف يوم الجم ة ثاين 

 هت .211شهر رمضان من سنة 

متحتدثًا عن  843/8 "إنبتاه الرواة"قتال ابن القوطي رحمته اهلل ت تالى يف 

  وكتتتاب  "اإلعراب"ولتته مصتتتتنوتتات يف القرآن ؛ منهتتا كتتتاب ) كتتتب النحتتاس :

 .عما ُصنِّف قبلهما يف م ناهما (  وهما كتابان جليالن أينيا  "الم اين"

 جوهته ؟!قلت : فكيف إ ا اجتمع إلى جاللته   روعة الخط و

وابن التتتتتُمنْت جب   هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبيداهلل النيسابور، 

هلل الكاتب   ُي رف بابن المنتجب  المولتد والدار   أبو عبدا األصتتتتل   البعتداه،

 وبرع يفبن علي بن عبيدة الكرخي   وييره  قرأ األهب على أبي محمد الحستتتتن 

لبواب   وكان الخط   وكان جماعة من الوضتتتتالء يوضتتتتلون خّطه على خّط ابن ا

 مّرًة رق ًة يف حضتتتتنينًا بخطه جّدًا  قال ابن النجار : )
ّ
 اجةي ستتتتألنيها   ثمكتب إلي
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 يطلبها مني   فامتن ت من رّهها   فألّح علي 
ّ
 الرستتول الذ، أوصتتلها إلي

ّ
أعاه إلي

وقتال : )كتان أهيبًا ارًا حتى أضتتتتجرين فرهههتتا عليته(. كثيرًا   ورهه الرستتتتول مر

خط المنستتتوب   فاضتتتالً   له م رفة بالنحو   وكان ضتتتنينًا بخطه جّدًا   وكتب ال

الكاتب الحستتتن : )427/83 "الكامل"ل ابن األثير يف وقا وكتب الناس عليه( 

ن وقال ابب   وكان فقيهًا حاستتتبًا متكلمًا(  الخط   وكان يؤه، طريقة ابن البوا

ّطًا جيّ : )833/2 "ريخ مدينة السالم يل تا"الدبيثي يف  دًا   يف ياية كان يكتب خ 

: )وكتب  243 "التكملة لوفيات النقلة" وقتال المنتذر، يفالجوهة والحستتتتن(  

ًا يف يتتايتتة الجوهة(  وكتتان يورق للنتتاس  قتتال ابن التتدبيثي: )وكتتان يوّرق  طتتّ خ 

 .هت331تاسع عشر،  ، الحجة سنة  تويف رحمه اهلل ت الى يوم الجم ةللناس(. 
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 (37)خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات .. 

 هت(8483)ت رسالة أدبية جميلة من القاضي طال محمد البيشاوري )

 هت(8437)ت خان  رحمه اهلل تعالى ، إلى العـالمة النواب صديق حسن

 (رحمه اهلل تعالى

 

هذه رسالة كتبها ال الم األهيب القاضي طال محمد البيشاور، بخطه 

سير فيها على توالجميل   إلى ال الم السلوي األمير صديق حسن خان ؛ يشكره 

يقصد بذلك    ول له "الووز الكبير يف ُلّب التوسير"مختصر فتح القدير   وأسماه 

  ويف  "فتح البيان يف مقاصد القرآن"وصف توسير ال تتتتالمة صديق حسن خان 

 آخرها كتب قصيدة جميلة يمدحه ويمدن كتابه الذ، أرسله له   ومطل ها :

 رّون بتأخبتار ستتتتلمى وستتتتط ناهينا

 

 فيتا رفيقي حتديتم العيتتتتتتتتر يؤ ينتا 

 واصترف همومي بذكر من شمائلها 

 

 

 وانشتتتد بأوصتتتافها شتتت رًا يستتتّلينا 

 وفيها يقول :                  

 لو  قت ط م الهتتتوى يا صان ما هج ت

 

 

 

 

  

 

 

 عيناك حتتتتتتتتتتتتزنًا وال لمت المحّبيتتتتتتنتتتتتتا

 لتو كتنتتت نتتاظترهتتا أمستتتتيتتت متكتتتتئبتتًا 

 

 

 

 عّما قلت ه فيتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتالهوان ندمتتتتتتتتتتتتان  

 

 

 لو  قت ط م الهتتتوى يا صان ما هج ت
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 عيناك حتتتتتتتتتتتتزنًا وال لمت المحّبيتتتتتتنتتتتتتا

 

 

 لتو كتنتتت نتتاظترهتتا أمستتتتيتتت متكتتتتئبتتًا

 

 

 

 لهوان ندمتتتتتتتتتتتتان عّما قلت ه فيتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 

 

 يتتا عتتا لتي يف التهوى إن الهوى عجتتٌب 

 

 

 

 

  

 

 

 يميتنا الهجر والّتلتتتتتقتتتتتاء يحيتتتتتيتتتتتنتتتتتا

 ثم يقول : 

ّب طتتورًا كتتنتتاري يف تضتتتتترمتتتتتتتتتتتته  التتحتتُ

 

 

 

 

  

 

 

 فتتتتتتتتتتتتتتتذاك يا صتتان يتتتتتورينا ويصتتلينا

 

 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتتتِذبي   بارهي ع 
 وتارًة مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتاءي

 

 

 

 

 يشتتتتوي بستتتتلستتتتتالتته الشتتتتتايف ويروينتتا 

 

 

 

 كتم يتتا طتال شتتتتتايتالً يف التلتهتتو معتزالً 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 هيهتتات هيهتتات قتتد جتتاوزت خمستتتتينتتا

 وقال عن الكتاب : 

ت فتتوائتتده  هتتذا التتكتتتتتاب التتذ، عتتمتتّ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ال ضتتتتير لو ُجبتتت يف تحصتتتتيلتته صتتتتينتتا

وفِي أول الرسالة يتحسر على موت ال لماء   وظهور البدع واألهواء    

وكيف أنه يش ر بالعربة لوقدهم   وكتب قصيدة الشيخ السلوي القاضي ابن 

 مشرف االحسائي رحمه اهلل ت الى التي يقول فيها :

 كتتنتتت يف هار عتتن اإللتتف نتتازحتتًالتتئتتن 
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 يريبتتًا فتتدين اهلل يف األرض أيتتتتتتتترُب 

 وإنَّ  و، اإليتتمتتان والتت تتلتتم والتتنتتهتتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ربتتا طتوبتى لتتهتتم متتهمتتا تعّربوا ُم التعتُ  هتُ

 أنتتاٌس قتتليتتٌل صتتتتتالحون بتتأّمتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 كثيرين لكن بالضتتتتتتتتتتتتتتتاللة ُأشتتتربتتتتتتوا

 النتاس بالهوىوكم أصتتتتلحوا متا أفستتتتد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

تتتتتتّرا فطابوا وطيبوا نّتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة الع   من الستتُّ

ر  المختتتتار عن كل بتتتتتتدعتتتتتتتتتةي   تتتذَّ  وقد ح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 وقام بتتتذا فتتتتتتتتتوق المنتتتابتتتتتتتتتر يخطُب 

نَّتتتتتتتتتتتتتتتتي   فقال : عليكم باتباعتتتتتتتتتتي وستتُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ف ضتتتتوا عليها بالنواجذ واريبتتتتتتتتتتتتتتتتوا

 واإلبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداع  فزنتتتتتتتتتهوإّياكمتتتتتتتتتوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ضتتتتالٌل وفِتي نتتار التجتحتيتم يتكتبكتتُب 

 ... إلى آخر ما نقله منها . 

 ( .888وهذه الرسالة محووظة يف مكتبة ندوة ال لماء بلكنهو   )األهب ال ربي 

الشتيخ األهيب القاضتي طال محمد بن القاضي محمد حسن وطال محمد   هو : 

  لماء المشتتهورين يفخان ال لوم األفعاين البيشتتاور،   أحد البن محمد أكرب بن 

 "اإلعالم"ني رحمتته اهلل ت تتالى يف قتتال الشتتتتيخ عبتتدالحي الحستتتتباله الهنتتد  

 : 8228ف
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وكان جده قاضتتتتي القضتتتتاة يف زمتانته يف م رفتة الونون األهبية  لم يكن مثلته يف )

كلكته   وولده محمد وكان طال محمد متوليًا بديوان اإلنشتتتاء يف ان ..  أفعانستتتت

 جملة: )وبالاء اإلنجليز يف ب ض المتصتتتترفيات(  وقالأستتتتلم كتان واليًا من تلق

  تأهب على  ويه وتوقه   ثم أخذ الحديم عن فزنه كان من بيت ال لم والمشيخة

الستيد نذير حستتين الدهلو، المحدث المشتهور   والزم الشتتيخ الصتتالح عبداهلل 

 "لطرب يف أشتتتواق ال ربنشتتتاء ا": اه منه. لهمحمد أعظم العزنو،   واستتتتوبن 

 .(..ئد يراء يف نصر السنة ومدن أهلها  وله قصامجموع لطيف

و كر له قصتتتائد جميلة تبين لك جانبًا من جوانب األهب يف أندلس المشتتترق .. 

 منها :

 راحتتت ستتتتلتيتمتى فتقتلتبي اليوم يف قلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ومتهتجتتتي متن لهيتتب الوجتتد يف حرِق 

 نستتتتتتب يتتتيتتتداء يف طتتتربعتتلتتتيتتتاء يف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 لتتمتتيتتاء يف شتتتتنتتب كتتحتتالء يف التتحتتدِق 

 

 

 إ ا بتتتدت يف أنتتتاس قتتتال قتتتائتتتلتتتهتتتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ستتتتبحتتان من خلق اإلنستتتتتان من علِق 

 

 

 

 وله قصيدة يف مدن شيخه نذير حسين رحمه اهلل ت الى منها :

تتتتتتتتتتد اهلل التكتريتم هبم  أئتمتتة أيتّ

 

 هين النبي نبي الجتتتتن والبتتتتشتتتترِ  
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 لوالهم ما عرفنا الدين من سوه

 

 وما أصبنا الهدى صووًا بال كدر 

 فرحمة اهلل والرضوان يتب ها

 

 عليهم ما بكى ورق على سمتتر 

 قوم هم أيدوا اإلسالم واتب وا

 

 وحي السماء عن الجبار فاهكر 

 فازوا من اهلل بالعوران وارتو وا

 

 يف الخلد واتكأوا فيه على السرر 

التقى كالعيم يف هم يف رياض 

 هطل

 

هم يف ستتتتمتتاء ال الء كتتاألنجم  

 وله :             الزهر

 يتا ختالقي عبتدك الخاطي الحزين لقد

 

 

 

 أتتتتتتتاك منكستتتترًا فاجبتتتر لمنتكِستترِ  

 مستتتتتتعتوترًا متتن  نوب ال عتتداه لهتتا 

 

 

 ب وتتتتتتوك الجتتم يتا رحمتتن ال تتتتذر 

 فتال تتتدعتتني مليتتك ال رع مطرحتتًا 

 

 

 النتتتتوائب واألستتتتتتتتتدام والِعيتتترِ بين  

 حسبي لدى الموبقات الصم أنت فال 

 

 

 

 نرجتتتو ستتتواك لنيتتتل السؤال والوطر 

 عليتتك يتتا  ا ال طتتايتتا جرى م تمتتد، 

 

 يف كل خطب أتى بالضتتتير والضتتترر 

 فايور وأكتتتتتتتترم ُعتتتتبيتتتتدًا ما له عمتتتتل 

 

 

 

 متتتتتن الصتتتتتتتوالح يا رحمن يف ال مر 

 جنتتتتتتتتتتاه فقتتتتتدلكنتتتتتتتتتته تتتتتتائب مما  

 

 

 أتتتتتتتتتاك مستعوتتتترًا يخشى من السقر 

 فتتزن رحتمتتت عتلتتى من جتتاء موتقراً  

 

 

 فتتأنت أهتتتتتتتتل بتتتته يتتا رب فايتوتتر 

 وإن ت تتتذب فتتتزنتتتتتتتتتي أهتتتل  اك و ا 

 

 

 عتتتتتتدل قتتويتتم بتال لتتتوم وال نتكتتتر 

 ثتم الصتتتتالة عتتلتتى خير الخليقتتة من 

 

 

 كواه م جزة أن شتتتق يف القمتتتتتتتتتتتتتتر 

 وآلتتتتتتتتتتتتتتته الطيبين الطهتتتتتتتتتتر قاطبتتتتتة 

 

 

 وصحبتتتتته المكرميتتتتتن الساهة العرر 

 

 

 متتا هتبتتت التتريتتح واهتتتز النبتتات هبتتا

 

 

 وما تعنت حمام األيتتتتتتك يف الستتحر 

 هت بمكة المكرمة   وهفن بالم الة .8483تويف رحمه اهلل ت الى سنة  
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 (31)خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..  •

  )السالم ابن تيميـة رحمه اهلل تعالى العزيز بن عبد خط عز الدين عبد(

جزء فيه  كر أبي القاستتم ستتليمان بن أحمد بن أيوب الطرباين رحمه "هذا 

   للحافظ أبي زكريا "اهلل   وب ض منتاقبته   ومولتده   ووفتاتته   وعتده تصتتتتانيوته

 . يحيى بن عبتدالوهتاب بن اإلمام الحافظ أبي عبداهلل بن منده رحمهم اهلل ت الى

بخط المحتتدث الوقيتته عز التتدين عبتتدال زيز بن شتتتتيخ اإلستتتتالم مجتتد التتدين  

عبدالستتالم ابن تيميتتتتتة رحمهما اهلل ت الى   وهو عم شتتيخ اإلستتالم ابن تيميتتتتتة 

 . رحمه اهلل ت الى

ر يوستتتتف بن خليتتل رحمتته اهلل ت تتالى يوم وقتتد قرأه على شتتتتيختته الحتتافظ الكبي

 . هتتتتتتتتتتتت   بتتتحتتتلتتتب343األربتتت تتتاء ثتتتالتتتم شتتتتتت تتتبتتتان متتتن ستتتتتتنتتتة 

وكتب الستماع بخطه   و كر من بين أستماء من حضر مجلس السماع أخاه والد  

 . شيخ اإلسالم : عبدالحليم رحمه اهلل ت الى

ثم هّلني على ستتماع آخر لهما ب د شتتهر من ستتماعهما األول : الشتتيخ الواضتتل 

كتور محمد باْزُمول حوظه اهلل ت الى يف كتابه عن المجد عبدالسالم ابن تيميتتتة الد

 . رحمه اهلل ت الى   عند  كره البنه عبدال زيز هذا

وهتذا الستتتتمتاع هو للجزء الختامس من كتتاب الدعاء للطرباين رحمه اهلل ت الى   

يوم فقتد جتتاء  كرهمتتا بخط أبي بكر بن محمتتد بن مرزبتتان الهكتتار،   و لتتك يف 
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هتتتت بجامع حلب   وقد أرفقت صورته 343الخميس ثالم شهر رمضان من سنة 

 . للوائدة

هو من محووظتات أستتتت د أفند، برتكيا    _أعني ترجمتة الطرباين_وهتذا الجزء 

 . (2348رقم )

وقد ُطبِع  بتحقيق الشتيخ حمد، الستتلوي رحمه اهلل ت الى   أواًل   وألحقه الشتتيخ 

 . 448/22اين   حمد، بالم جم الكبير للطرب

ثم ُطبِع  بتحقيق الشتيخ الشتريف إبراهيم بن منصتور الهاشمي األمير   يف مؤسسة 

 . م2337 -هت 8321  سنة  22الريان   ط

وأما كتاب الدعاء للطرباين   فهو من محووظات مكتبة حاجي ستتليم آيا   ورقمه 

(221) . 

بن عبداهلل بن تيميتتتتتتة  وعز الدين هذا   هو : أبو محمد عبدال زيز بن عبدالستتالم

 . الحّراين الوقيه المحدث

طتتتي يف  و   : 244/8 "متتتجتتتمتتتع الهاب يف متتت تتتجتتتم األلتتتقتتتاب"قتتتال التتتوتتتُ

من بيتت ال لم والوقه والحديم والتوستتتتير واألهب   وكان عز الدين فصتتتتيح ))

اللستتتتان   جميل األخالق   قد ستتتتمع األحاهيم النبوية   واشتتتتتعل بالوضتتتتائل 

 . ((األهبية
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ابنتتان   همتتا : عبتتدالستتتتالم   وعبتتداللطيف   وولتتد ل بتتداللطيف :  ول ز التتدين

وابنه عبداللطيف له  كر . هتتتت(743هتتتت(   وعبدال زيز )ت 3122عبدالباقي )ت 

 . يف كتب الرتاجم

الى   وقتتد تويف رحمتته اهلل ت تت "المقتوى"وحويتتده عبتتدالبتتاقي    كره الربزالي يف 

 . شابًا قبل أبيه

 411/8اللطيف له ترجمة يف يف م جم شيويف الذهبي وحويده عبدال زيز بن عبد

 " يل التقييد لم رفة رواة الستتتتنن والمستتتتانيد"  و "الدرر الكامنة"(   و3222)

33/4 . 

وقتد استتتتتدركهم المحقق البارع الشتتتتيخ عبدالرحمن ال ثيمين رحمه اهلل ت الى  

  بمن  "الذيتتتل على طبقات الحنابلة"على الحافظ ابن رجب رحمه اهلل ت الى يف 

فيهم عز التدين عبتدال زيز عم شتتتتيخ اإلستتتتالم   الذ، حوظ لنا ترجمته المؤريف 

طي رحمه اهلل ت الى   ولم يذكر سنة وفاته رحمه اهلل ت الى  . الُوو 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



61 
 

 (31)خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات .. 

اهلل تعالى ، وابن التالميذ  مجموع نفيس عليه تملك المظفري رحمه)  

 ( التركزي رحمه اهلل تعالى

 

هذا المجموع هّلني عليه الشيخ الواضل صالح األزهر، خبير المخطوطات بدار 

 .تملكًا للمظور، رحمه اهلل ت الى الكتب المصرية جزاه اهلل خيرًا ؛ إ  كان يحو،

 الحمد والمنة .ومنذ  لك الحين وأنا يف طلبه إلى أن أظورين اهلل به   فله 

/ عروض ع[    3وهتتذا المجموع محووا يف هار الكتتتب المصتتتتريتتة   برقم ]

ضمن مكتبة ال تتتتتتتتتتتتالمة اللعو، محمد محموه بن التالميذ الرتكز، الشنقيطي   

 ويحتو، على عدة رسائل البن القطاع الصقلي رحمه اهلل ت الى   وهي :

 كتاب فيه ال روض والمهمالت والقوايف . -8

 ختصر يف مهمالت الدوائر .م -2

 المختصر الشايف يف علم القوايف . -4

 أبيات الم اياة وشرحها . -3

حاف . -2  وفيه باب اختصار الزِّ
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وفِي األخير شرن المية األف ال   نظم جمال الدين ابن مالك   شرن ابنه بدر  -3

 الدين .

 ت ليقات ابن التالميذ الرتكز، . وهو بخط جميل   وعليه ب ض

 على طرته كتب المظور، رحمه اهلل ت الى :و

 يف نوبة كاتبه محمد المظور، (( .)) هو وما قبله 

 وكتب يف األسول ابن التالميذ رحمه اهلل ت الى :

)) ملكه بوضتتل ربه وكرمه محمد محموه بن التالميتتتتتتد الرتكز،   ثم وقوه على 

رم محمد محموه يرة المحعصبته ب ده وقوًا مؤبد   فمن بّدله فزثمه عليه   وكتبه 

 (( . 8211سنة 

 وابن التالميذ   هو :

ن أحمتتد بن محمتتد الرتكز، الت تالمتتة اللعو، الرحتتالتتة محمتتد بن محموه ب

  اشتهر بمحمد محموه بن التالميد   بالدال   وهو تصحيف التالميذ   الشنقيطي

وهو لقتتب يلتتب على أبيتته إ  كتتان يتتدّرس تالميتتذه يف خيمتتة فتتدرج النتتاس على 

 سميتها بخيمة التالميد   ثم أطلق االسم على الوالد   ومن ثم على عقبه .ت

وتركز استتتتم قبيلتتته   وهو مشتتتتتق من جتتدهم عبتتدالرحمن الركتتاز   وهي قبيلتتة 

 موريتانية مشهورة .
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ْم بمنطقتة تكتانت يف وستتتتط  ولتد محمتد محموه بن التالميتذ يف ضتتتتواحي أشتتتتر 

 . هت8242هت   وقيل : سنة 8232موريتانيا سنة 

وحوظ القرآن يف ستتتن مبكرة   وأخذ مباهئ الوقه واللعة على والده وب ض أفراه 

ني المشتتتهور  شتتتْ أستتترته   ثم أخذ ال لم عن الشتتتيخ اللعو، عبدالوهاب بن أْكت و 

هتتتتتتت(   وتخرج عليه   وشتتتيخه هذا من أئمة اللعة يف 8211باْجُدوْه ال لو، )ت 

ْكب ْد الشقرو، )ت  باله شنقيط   فقد أخذ عن اللعو، الماهر ُبال هتتت( 8274بن م 

ا الجكني )ت    وهو بتتدوره أختتذ عن شتتتتيخ النحتتاة الشتتتتنتتاقطتتة المختتتار بن ُبونتت 

هتتتتت(   وت د هذه المدرسة النحوية أهم مدرسة يف باله شنقيط   ولها تأثير 8223

 كبير على نحاة شنقيط بمن فيهم ابن التالميذ .

ذ أخذ : أن ابن التالمي "اء شتتتتنقيطالوستتتتيط يف تراجم أهب"و كر ال لو، يف كتابه 

الحتتديتتم عن ابن األعمش الجكني صتتتتتاحتتب المحظرة الكبيرة يف تينتتدوف 

 بالجزائر .

   "كيف عرفت الشتتتتنقيطي"قاله وقتد وصتتتتوه تلميذه أحمد حستتتتن الزيات يف م

 :فقال

)) هيكل ضتئيل   وبدن نحيل   ووجه ضتامر   ولون أخضتر   وصوت خويض   

ق أن هذا الجرم الصتتعير قد جاب الرب والبحر   وطاف فمن يره أول مرة ال يصتتد

الشترق والعرب   وكافح األنداه والخصتوم   ووعى صتدره الضيق م اجم اللعة 

 وصحان السنة وهواوين الش راء وعلم األهب .
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وكتان يلبس قوطتانًا أبيض من القطن   ويرتد، جبة هكناء من الصتتتتوف   وي تم 

 ظهره (( .عمامة مكية قد أرخى لها عذبة على 

وتميز ابن التالميتذ بحوظته وقوة  اكرته   كما قال الزيات : )) آية من آيات اهلل يف 

حوظ اللعة والحديم والش ر واألخبار واألمثال واألنساب   ال يند عن  هنه من 

 كل أولئك نص وال سند وال رواية (( .

 : "األيام"وقال طه حسين يف كتابه 

 يتحدثون بأهنم لم يروا ضتتريبًا للشتتيخ الشتتنقيطي يف)) كان أولئك الطلبة الكبار 

حوظ اللعة ورواية الحديم ستتتندًا ومتنًا عن ظهر قلب .. كانوا يذكرون له مكتبة 

ينية بالمخطوط والمطبوع يف مصتتر وفِي أوروبا   وأنه ال يقنع هبذه المكتبة وإنما 

 ينوق أكثر وقته يف هار الكتب قارئًا أو ناسخًا (( .

لتالميذ رحمه اهلل ت الى حاّه الطبع   قو، ال ارضتتتة   جوابه حاضتتتر   وكان ابن ا

وهليله مقنع موحم   ولستانه ستليط   وهذه كلها صوات طب ت شخصيته وأثرت 

 يف عالقاته   وكّثرت أعداءه .

 ومن األمثلة على  لك :

أنته لمتا طار صتتتتيته   استتتتتقدمه الستتتتلطان عبدالحميد الثاين   فرحل إلى تركيا    

هتتتت بمهمة علمية   وهي رحلة إلى إسبانيا   وباريس   8433وه السلطان سنة وكل

ولندن من أجل تسجيل فهرس للمخطوطات ال ربية الموجوهة يف تلك األماكن  
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ليوضتع يف مكتبة الستتانة   وقد شرط ابن التالميذ شروطًا   ولما لم يلب الباب 

ن سخة الوهرس التي جاء هبا مال الي تلك الشتروط ؛ فزن ابن التالميذ لم يستّلم ن

 رحلته احتجاجًا على رفض البالط مطلبه !

هتتتتت من لدن المجمع ال لمي الستتويد، بزستتتوكهولم   8433وعندما ُهعي ستتنة 

وهو مجمع تحت رعاية الملك ُأستتكار الثاين   وُطلِب منه إنشتتاء قصتتيدة يف كدن 

ن الباب ال الي مأستتكار الثاين ملك الستتويد ؛ أنجز الطلب   ولكنه اشتترتط على 

جديد إنجاز وعوهه الستابقة التي لم تلب لكي يتستنى له الذهاب إلى استوكهولم 

  فامتنع الباب ال الي من جديد   ويضتتتتب عليه الستتتتلطان   وأمره بالستتتتور إلى 

 المدينة !

  وهي  "الحماستتة الستتنية"والقصتتيدة التي أنشتتأها ابن التالميذ   أورهها يف كتابه 

 ين وستة أبيات   ومطل ها :طنانة تبل  مائت

 فتتتًى متطتلتع التنجم
ى
 أال طترقتتت متي

 

م ال جتتتتتتتتمِ    يريبتًا عن األوطان يف ُأم 

 

 

 فتًى من ُمصاف ال رب قد جاء شاكيًا

 

 ت ّد،  أهل الجور والظلم والهضتتتتتتتمِ  

 وب د المقدمة العزلية   يقول : 

 فتقتتالتتت وهمع ال ين يحتتدر كحلهتتا

 

 

 عتتلتتى حتتّر وجتته ال همتتيتتم وال جتتهتتمِ  

 

 

 أأنتتت التتذ، اختتتارتتتك من أهتتل طيبتتة

 

 

 متلتوك الستتتتويتتد يف مجتتاهلهتتا الشتتتتمِّ  

 

 

 فرامتتت من الستتتتلطتتان ب ثتتك وافتتداً 

 

 

 عليهم خصوصًا أجل مجم ها ال لمي 

 فتكتتان متن الستتتتلطتتان أمُرك ب تتدمتتا

 

 

 شتتتترطت أمورًا لم تصتتتتاهف أولي عزمِ  
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 وفيها يقول فاخرًا :

 أنتتا التتمتتعتتربي المشتتتترقي حميتتة

 

 

 القطرين بالستتيف والستتهمِ أ ب عن  

 

 

 بستتيف لستتاني يولق الصتتخر يرُبهُ 

 

 

 وسهم بنان صائبي ُثعتتتتتتتتترة المرمتتتي  

ه يف مجتال اللعة وتخطيئاتثم يتذكر يف القصتتتتيتدة ب تد  لتك استتتتتنبتاطتاتته  

  ويذكر مشتاهير النحاة الذين لم يقووا على استنباطاته ريم تقدمهم عليه لل لماء

 وتأخره عنهم .

نوسه   ويقول : إنه لن يبكي عليه ب د موته سوى الكتب وصديقه محمد ثم ين ى 

عبده   الكتب التي باشتتر تصتتحيحها وتولى نشتترها : كالمخصتتص البن ستتيده   

 والقاموس المحيط للويروزآباه، :

 تتتذكترت متن يتبتكي علي فلم أجتتد 

 

 

 

 ستتتتوى كتتتتبي تختتتان ب تتد، أو علمي 

 

 

 

 ويير الوتى الموتي محمد عبده الصتتتت 

 

 

 تتتتتتديق الصتتدوق الصتتاهق الوه والكلم  

 

 

 ستتتتيبكي علي ال لم والكتتتب ب تتدمتتا 

 

 

 

 وضتتتت تت على أعناق أوهامها وستتتتمي  

صتتها المطبوع يشتتهد موصتتحًا   صتتّ  ُمخ 

 

 

 

 بما حاز من ضتتبطي الصحيح ومن رّمي  

 وقاموستها المشهور يشهد يف الضحى 

 

 

 بتتذاك وفِتي بتيتض الليتتالي وفِي التتدهمِ  

وقدحه بأقرانه كتتتتتتتت : أحمد الربزنجي   وصتتتتالح الوتر،   وأمتا م تاركه  

وعبتتدالجليتتل براهه يف المتتدينتتة   والبنبلي يف تونس   وحمزة فتح اهلل   وستتتتليم 

البشتر،   وعبدالكريم بن ستتلمان يف القاهرة ؛ فقد كانت عنيوة   وال تلتزم الوقار 

ة يف استتة الستتنيالحم"والهيبة   بل ت ّبر عن عداء ستتافر وجووة متأصتتلة   وكتاب 

 أهم مصدر تناول هذه الم ارك . "الرحلة ال لمية
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ّمت مكتبته إلى هار الكتب المصتترية    وكانت له عناية بالكتب وجم ها   وقد ضتتُ

ولها جنان خاف   وهي تحتو، على نوائس المخطوطات يف شتى فنون الم رفة 

الشتتتتين     وتم فهرستتتتتهتتا ضتتتتمن الوهتتارس الثمتانيتتة للتدار   ويرمز لهتتا بحرف 

 اختصارًا للشنقيطي ب د الرقم .

 مجلدًا . 432وهي تحتو، على 

 وقد نسخ الكثير من الكتب بخطه الجميل رحمه اهلل ت الى   منها :

 8أستاس البالية   للزمخشر،   كتبها بخطه مضبوطة بالحركات   ورقمها ] -8

 ع[

بي   أل "إضتاءة األهموس ورياضتة النووس من اصطالن صاحب القاموس" -2

 23ال بتاس أحمتد بن عبتدال زيز الهاللي   وهي ضتتتتمن مجموع بخطه   رقمه ]

 ع[ .

 ع[ . 3األضداه   ألبي حاتم السجستاين   رقم ] -4

 ع[ . 3األضداه   البن السكيت   برقم ] -3

ع[  7هتتت   ورقمه ]8433الصاحبي   البن فارس   كتبه يف القسطنطينية سنة  -2

. 



67 
 

ع[  28هتتتت   برقم ]8433مة النحو، الكويف   سنة الواخر  للموضل بن سل -3

. 

ويير  لك كثير   فزن كتاباته ليست محووظة يف مكتبته فقط بل هناك ما خّطه بيده 

   ورقمه عام لم يرمز بت ع .

 

 ومن نوائس مكتبته :

كتاب اشتتتقاق أستتماء اهلل ت الى وصتتواته المستتتنبطة من التنزيل وما يت لق هبا  -8

هت 343صتاهر والتأويل   ألبي القاستم الزجاجي   مخطوط سنة من اللعات والم

 ع[ . 4  وهو ناهر   ورقمه ]

 ع[ . 81هت   ]331مجمل اللعة   البن فارس   يف مجلدين كتبا سنة  -2

الجمل الكبيرة   ألبي القاستتتتم الزجاجي   ضتتتتمن مجموعة مخطوطة ستتتتنة  -4

 ع[ . 37هت   بخط قديم . ]314

زانتتة األهب ولتتب لبتتاب لستتتتتان ال رب   ل بتتدالقتتاهر الجزء الثتتالتتم من خ -3

 ع[ . 84هت . ]8313هت(   كتب يف حياة المؤلف سنة 8314البعداه، )ت 

ضتتوء الذبالة   وهو شتترن على القصتتيدة الكربى المستتماة بالدرة الحنوية يف  -2

األلعاز ال ربية   كالهما البن الركن الم ر، الشاف ي   بخط أبي بكر بن عمر بن 

 ع[ . 43هت   نقله من نسخة نقلت من خط المؤلف . ]112الحلبي سنة علي 
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القواعتد   لجمتال الدين حستتتتين بن ياز النحو، البعداه،   بخط عبداهلل بن  -3

 ع[ . 22هت . ]371محموه الجيلي   فرغ من كتابتها سنة 

 ع[ . 28هت . ]371هت(   كتبت سنة 333الكافية   البن الحاجب )ت  -7

 شتترن الموصتتل للزمخشتتر،   شتترن علم الدين علي بن محمد الموضتتل يف -1

هتتتتتتت(   وهو الشتتترن الكبير   إ  ل لم الدين شتتترحين على 334الستتتخاو، )ت 

 الموصل .

الموجوه منتته الجزء الثتتالتتم والرابع   يف مجلتتدين   كتتتب الجزء الثتتالتتم ستتتتنتتة 

 هت .347

ة كتتابتته ستتتتنوالجزء الرابع بخط أحمتد بن فرامز بن ستتتتروين األهبر،   فرغ من 

إجازة من المؤلف لصدر الدين عبدالرحمن بن محيي  3هتتتتت   وعلى أول ج344

 ع[ . 81هت . ]344الدين علي الم روف بابن ال ريشي   بروايته عنه سنة 

هتتت . 314المقدمة المحسنية يف فن ال ربية   البن بابشا  النحو،   كتبت سنة  -1

 ع[ . 37]

ل   ألبي ال باس أحمد بن يوستتتف بن وشتتتي الحلل يف شتتترن أبيات الجم -83

عتلتي التوتهتر، التلتبتلتي   بتخط محمتتد بن إبراهيم بن عبتتدال زيز بن إبراهيم 

 ع[ . 4هت . ]127الصنهاجي ال زاب   فرغ من كتابته سنة 
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المواتيح المرزوقية لحل األقوال واستخراج خبايا الخزرجية   ألبي عبداهلل  -88

المالكي   بخط ال تتتتتتالمة إبراهيم اللقاين محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساين 

 ع[ . 8هت . ]8338  فرغ منها سنة 

 هذه ب ضها   وأعلم أنني قد أطلت   ولكن أرجو أن ال تخلو من فائدة .

 

 وأما مؤلواته   فهي :

  وهو  "إحقتتاق الحق وتربئتتة ال رب ممتتا أحتتدثتته عتتاكش اليمني يف لعتهم" -8

   مخطوط . 418ف "الوسيط"مذكورة يف بطلب شريف مكة   وله حكاية 

 أشهر الكتب ال ربية الموجوهة بخزائن إسبانيا   مخطوط . -2

  وهي رسالة  "الحق المبين المضاع يف رّه اختالف الجهلة األوياه الُوّضاع" -4

ورهت جوابًا على أحمد بن زيني هحالن   يف قوله : إن لوظ ث ل الواره يف البيت 

 ف   وهو :الح ممنع من الصر

 وسل بني ث ل أسمى الرماة وهم

 

 

 منا ألروع خوف السبي من ث ال 

 ع[ . 31ضمن مجموع بدار الكتب ] 

هتتتتت   وقد 8481  ُطبِع  يف القاهرة سنة  "الحماستة الستنية يف الرحلة ال لمية" -3

 حصلت على نسخة منه وهلل الحمد والمنة .

 شرن الموصل يف النحو   مخطوط . -2
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 األياين   مطبوع . تصحيتح -3

  وهو نظم له   ضمن مجموع  "عذب المنهل والمعل المستمى صرف ث ل" -7

 ع[ . 31]

   مخطوط . "عروس الطروس" -1

 

هتتتتت   وكان قد 8422شتتوال  24تويف رحمه اهلل ت الى قبيل العروب يوم الجم ة 

حضتتتتر تشتتتتييع جنتازة صتتتتديقه الشتتتتاعر الباروه، رحمه اهلل ت الى   وقد جاوز 

التستتت ين   فلم يتمكن من متاب ة الستتتير يف الموكب   فحمل إلى هاره   وتويف يف 

 اليوم التالي رحمتتته اهلل ت الى .

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 استراحة أدبّية

 د. عبد الحكيم األنيس
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 قاعدة مهمة في تكوين المكتبات

 د. عبد الّسميع األنيس

 

وله "هت(: 447النحاس )ت قال ابن القوطي عن كتب أبي ج ور 

مصنوات يف القرآن؛ منها كتاب اإلعراب  وكتاب الم اين  وهما كتابان جليالن 

 ."أينيا عما صنف قبلهما يف م ناهما

وقد أفاهنا نص ابن القوطي أن الكتاب الجيد يعني عن ييره من المؤلوات يف 

 موضوعه.

 وقد قالوا: كثرة الزحام ت يق الحركة..

  ال يؤخذ على إطالقه؛ ألن "اليعني كتاب عن كتاب"ول القائل: كما أفاه بأن ق

 الكتاب الذ، اليستعنى به عن ييره؛ هو المشتمل على نوائس وزياهات..

خذ هبا يف هذا ال صر الذ، ألوهذه الوائدة التي أشار إليها ابن القوطي يت ين ا

 انتشر فيه الكتاب انتشارا لم ن هده يف التاريخ..
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 ات أعضاء المجموعةجديد إصدار

 كتاب: 

يَرِة النََّبويَّة  َمَداِرُس السِّ

ٌة َتْحِليِليٌَّة  لَِمنَاِهِجَها فِي االستمداد   ِدَراَسٌة َنْقِديَّ

د بن َعلي الُيــوُلو الَجُزولِي  د/محمَّ

 هكتوراه يف مناهج الدراسات ال لمية للسيرة النبوية بمرتبة الشرف األولى

 مراج ة وتصدير:

 محمود بن عبد الرزاق غوثايند/ 

 أستا  بكلية ال لوم اإلسالمية  جام ة موع  أالب أرسالن  تركيا

 صوحة 322م. يف 2383هت/8347  8طبع الكتاب بدار التوحيد  الرياض  ط

 هذا الكتاب:

رقين   يرة النبوية  من المستتتتشتتتتْ ا ُألِّف  يف الستتتِّ هراستتتٌة نقديٌَّة تحليليٌَّة بِيبلوْيرافيٌَّة لِم 

اركستتيِّين ال رب  وُهعاة التَّْعريب  واإلصتتالحيِّين   وفية  والو الستتوة  والم  ي ة  والصتتُّ والشتتِّ

وعي على كِتاباهتم  ع رهٍّ موضتتُ ركي  والُمؤرخين  م  ول النَّبي صتتلى اوالّتيار الِوْقهي الح  هلل ح 

لل يف ِهراستهم لها.  واطِن الزَّ طرة  وب يان م   عليه وسلم  وِسيرته ال  

يرة النَّبوية  واالْستِمداه منها         حيح يف ِهراستة الستِّ راستة المنْهج الصتَّ ا ت ناولت هذه الدِّ كم 

وابط ت بلُ  تِستتع قواعد ال  ي   واعد والضتتَّ يرة مِن ِخالل م جموعةي مِن الق  اِرُس الستتِّ نْها ه  ت عنِي ع  ستتْ

تين كتاًبا  وِهراستتًة  ب ِمائةي وستتِ افًيا أل زيد  مِن ستت  ْرًها بِيْبلوير  ذا الكِتاب ج  ا ت جد يف ه  م  النَّبوية  ك 

ل ًما  ّتين ع 
اجم  أل ْزيد مِن ستتِ ا ت ِجد فِيه أ ْيضتتا ت ر  م  يرة النَّبوية  ك  اِهمة للستتِّ يف ُمختل ف الُونون الخ 
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اِرب  مِن  شتت  ن اِهج  ُمختلوة الم  المي بِم  يرة النَّب وية  والتَّاريخ اإلستتْ وا الستتِّ ستتُ ر  ين ه  األ ْعال م الذِّ

قدية. ات الِوكرية وال    وُمت  دهة االتجاه 

اه ن بِين ا        لينا تِج  اجب ع  يًطا مِن الو 
ْهًما ب ستتِ لو ستت  ْينا و  راستتة ن ُكون ق د أ هَّ ن ا بِهذه الدِّ لَّ ل   لَّى صتتو 

ه  تتتِ ير 
م وستتتتِ لتَّ اهلل عتلتيتته وستتتت 

ابتته الكِرام  حتت  طرة  وأ صتتتتْ الت ت 

لتتيهم   وان اهلل عتت  ررة ِرضتتتتْ التبت 

وتتاِهيم  ح م  حتتَّ ى أن ُتصتتتت  ستتتت  ع 

ْن  يتتف عتت  اجتتِ وطتتة  وأر  لتتُ عتتْ متت 

يرهم طَّرهتتتا  ستتتتِ كتتُذوبتتة  ستتتت  م 

ْدِر  والِخيانة  بِمداه  اِه، العت  أيت 

ْبر   ِج ع  نْه  الِعشِّ والتَّضتليل الُمم 

 م  
ُروني اريتتخ قتتُ ن تتت  ْت متتِ ضتتتتت 

م  ًة بِاستتْ ثِّرة ت ار  الُمستتلمين   ُمت د 

وة   والتَّصتتتوف  وُحب  ْلستتت  الو 

آل البْيت رضتتتتوان اهلل عليهم  

وتارًة أخرى باستم االستتشتراق والتَّعريب  وُمتلوِّ ة بِمواهيم اإلصتالن والتعيير  وُمْستِمدة 

ير ال راع الطَّبقي لِتوستير ستيرة خ  اركستية والصتِّ جاءت ب شتر صلى اهلل عليه وسلم...فن ْهج الم 

نْهج  وُتنِير الطَّريق. راسة لُِتصحح الم   هذه الدِّ

 ُهو حسُبنا ونِ م الوكيل  أْسأُل اهلل ت  الى لها القُبول والنَّوع 
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يف هبي كتاب )الخواتيم( لإلمام ابن الجوز، عن نسخته الوحيدة  -بحمد اهلل ت الى-صدر 

 بخطه رحمه اهلل.  

 أروع ما كتب الشيخ رحمه اهلل.وهو من 

 .218وقد ألوه يف بعداه سنة 

 ويطبع ألول مرة.
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 أ. محمود حمدان

ام؛  تتتت بال لم واألعالم مدينُة طرابلس الشَّ مِن أمصاِر اإلستتتالم  التي ُعِرف 

لتُهم  وتراٌث تليتتتتتٌد احتضتتنته ُههوًرا  ُتخربك  عنه  ها ُعلمتتتتتاُء ن ج  تتتتتد  ِ كر  التي خلَّ

 مخطوطاٌت نويسٌة  وأعالٌق بدي ٌة ُكتبت يف هذا الثَّعِر ال ظيم )طرابلس(.

للحافظ ابن كثير ت « اختصتتتار ُعلوم الحديم»فدونك  نستتتخٌة نويستتتٌة مِن كتاب: 

رحمه اهلل تتت  جاء يف خاتمتها: )فرغ  من ت ليقه كاتبه .. يف طرابلس الشام تتت عّمرها 

 ُقوبلت على نسخةي م تمدةي  ُقرئت على الُمصنّف.اهلُل باإلسالم ت( ونواسُتها أّنها 

 الكافية الشتتافية يف االنتصتتار للورقة»وهذه نستتخٌة ُحّبرت كذلك يف طرابلس مِن: 

لإلمام ابن القيم تتتتتترحمه اهلل تتتتتت مقابلة مرتين على أصتتِل المؤلف الذ، « الناجية

 حّرره آخر مرة.

ُنستتتختا يف  اِت  «لحديماختصتتتار ُعلوم ا»ومِن عجائب االتواقات أّنها ونستتتخة 

موس المضّية يف»كما ال يووُتنا التنويه بالكتاِب الحافل: هتتتتت(  733السنة = )  الشُّ

ة ث طرابلس وخطيبِهتا  وموتي األحنتاف فيهتتا « ِ كر أصتتتتحتاِب خيِر الربيتّ لُمحتدِّ

نْ  ُروسي )تالشيخ محمد بن محمد السَّ ي عن فال تحدثنهت( ترحمه اهلل ت. 8877د 

ْجتِد وطر ها  وبارك يف أهلها.ابلس حاضرُته! الم  نار   حرسها اهلل  وأعلى م 

 هت8341رجب  82
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78 
 

د اهلل محّمد بن قراءة المحدث الحافظ الزاهد العابد شمس الدين أبو عب

 امة الحنبلي لسنن ابن ماجه مّرتينعبد الّرحمن بن س

 

 ضياء الدين جعرير

 

انيتتة "قتتال رحمتته اهلل:  بب لبتتك قرأه مّرتين إحتتداهمتتا بظتتاهر القتتاهرة  والثتتّ

 "امة عوا اهلل عنه ويور له والحمد هلل حّق حمدهمحّمد بن عبد الّرحمن بن س

يف هذا القيد الذ، شتعل موضت ا صتعيًرا يستيًرا من ظهرية مخطوط السنن 

قدامة المقدستتتي بمكتبة البن ماجه من رواية اإلمام الموفق عبد اهلل بن أحمد بن 

ماع حتى 213جتار اهلل أفنتد، برقم:    هتذه الّظهريتة الحافلة بقيوه القراءة والستتتتّ

الجليل محمد بن  كتاهت الخطوط أن تدمج يف ب ضتتتتها الب ض  ولهذا المحدث

امتة الحنبلي ترجمتة جميلتة مختصتتتترة وافية يف  يل طبقات عبتد الّرحمن بن ستتتت

ا قال فيها:  437/3لى الحنتابلتة البن رجتب رحمته اهلل ت تا ورحل ... إلى "وممتّ

مصر... وسمع باإلسكندرية  ... ورحل إلى بعداه  ... وسمع بأصبهان والبصرة 

ل األصتتتتول  وكتب ال الي والنّازل   وحلب وواستتتتط  وعني هبذا الون  وحصتتتتّ

ان  إماما عالما  فاضتتاًل حستتن  ْبد الكريم الحلبي: ك  وخرج لنوستته  ق ال  الحافظ ع 

  فصتتتتيحتا ضتتتتابطتا متقنتا  كتتب الكثير بخطه وطاف الباله. وقرأ الكثير. القراءة

 وسمع من صعره إِل ى ِحين  وفاته.
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ق ال  الربزالي: ستتافر إِل ى حلب مرتين للستتماع. وعلت همته  فستتافر إِل ى  و 

ان  ثقة  ولديه فضتتل وقراءة حسنة  ك  ال راق. وهخل أصتبهان وييرها من الباله. و 

ُه هبا  وصارت فصتيحة  صتحيحة م ربة ... واستتوطن هيار مصر  وتزوج وولد ل 

ِديم وقراءته. ُه هبا حظوة وشهرة بالح   ل 

ان  مالزما  ك  ان  يستتتكن مصتتتر  ويرتهه إِل ى القاهرة لوظائوه ومواعيده. و  ك  و 

ِديم والكتابة والنسخ   ل ى قيام الليل  كثير القراءة للح  للتالوة فِي مشيه  مواظبا ع 

بخطه  وقابلهما وقرأهما   "الصتتتتحيحين  "بالطاعات  ونستتتتخ م مور األوقات 

فِي تصتتتتحيحته  واعتقتاها فِي فضتتتتيلته  وبي تا فِي تركتته بتألف هرهم ريبتة فِيتِه  و 

 وهيانته.

ل  إِل ى  خ  ال  التذهبي فِي م جمه: أحد الرحالين والحواا والمكثرين. ه  قت  و 

بة فرجع. وكتب بخطه أصتتتبهان  طم ا أ ن يجد هبا رواة  فلم يلق  شتتتيوخا وال طل  

ان  ثقة  صتتتحيح النقل  عارفا باألستتتماء  من أهل  ك  كتبا كبارا  وستتتم ها مرارا. و 

ل ى طريقة  ان  كثير التالوة والصتتتتالة  ع  ك  التدين وال باهة  مويدا للطلبة بمصتتتتر. و 

 السلف فِي لبسه وتواض ه  وترك التكلف.

 اءة.ووصوه فِي موضع آخر بالوضيلة. والوصاحة وسرعة القر

وحدث. وسمع منه الربزالي  والذهبي وعبد الكريم الحلبي؛ و كروه فِي 

 م اجمهم  وابن المهندس  وييرهم.
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  دة ستتتتنة ثمان وستتتتب مائةتويف فِي آخر هنتار الثالثاء رابع عشتتتتر، يف الق

ْمرو ْبن ال اف  وهفن بالقرافة بالقرب من  بمصر. وصلي ْيِه من العد بجامع ع  ل  ع 

نُْه.افِِ ي. ر  الشَّ    اهلل ع 
 ."ِضي
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 من مهّمات الحواشي وعواليها

 محمد بن عبد اهلل السرّيع

النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار "وقف المحتب ابن الشتتتتحنة على كتاب: 

  ليوستتتف بن شتتتاهين ستتتبط ابن حجر  بالنستتتخة التي "قضتتتاة مصتتتر والقاهرة

ى عليها  ف ّلق ابن الشتتتحنة بخطه تصتتتحيحات  صتتتححها المؤلف بخطه وحشتتتّ

 .وت قبات عديدة أيضا

ومن أعلى تلك الت قبات ما جاء يف ترجمة ابن الشتتتحنة نوستتته  حيم قال 

رِف "سبط ابن حجر:  ... إلى أن استقر يف قضاء الحنوية بالديار المصرية  ب د ص 

  فباشتتتر 133شتتتوال ستتتنة  88القاضتتتي ستتت د الدين ابن الدير،  يف يوم االثنين 

رف  بالقاضتتتي بدر الدين ابن  المنصتتتب مباشتتترة حستتتنة للعاية  فاستتتتمر إلى صتتتُ

 ."...137الصواف الحمو، يف رجب سنة 

رف"فوضتتتتع المحتتب ابن الشتتتتحنتتة عالمتتة عنتتد قولتته:    وكتتتب يف "صتتتتُ

ا صار بيني وبين جانبك "الحاشتية:  ف  وإنما عزلُت نوستي  لِم  حاشتية: لم ُأصتر 

 ."الدواهار من األمور الموضية إلى  لك

ف الحافظ الستتخاو، على هذا الكتاب هبذه النستتخة  فذكره هذا  وقد وق

  وأوره قصتتة تأليوه  ونقل ب ض عباراته  "الضتتوء الالمع"يف ترجمة الستتبط من 

وأستتتتاء الثنتاء عليته  ثم  كر أن المحب ابن الشتتتتحنة علق على النستتتتخة قبل أن 

 .يصاهره السبط  ونقل ب ض حواشيه
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 .نية الورنسية بباريسوالنسخة اليوم محووظة يف المكتبة الوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

رجز المذهبة في صفات الحلى والشيات ومعه أيضا رجز المعقبة على 

المذهبة بخط أبي جعفر أحمد بن إبراهيم السلمي عليهما إجازتان بخط 

المصنف أبي عبداهلل محمد بن عيسى بن محمد بن األصبع المعروف 

 بابن مناصف

 عبد الكريم يوسفي

 

عبد اهلل محمد بن عيسى بن محمد بن أصب  األزه، الم روف الشيخ أبو 

  ( أصله من قرطبة  واستوطن أبوه إفريقية323بابن مناصف )ت

 .وكان عالما متوننا نظارا

ألتتف اإلنتتجتتاه يف أحتتكتتام   

الجهتاه  وكتتاب األحكام واستتتتتدرك 

 .على القاضي يف التلقين باب السلم

ولته أراجيز يف يير متا فن ومنها 

المذهبة يف الحلى والشتتتيات والم قبة 

على المذهبة والدرة السنية يف الم الم 

الستتتتنية )التكملة لكتاب الصتتتتلة البن 

 .(822/2االبار: 
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وقال ابن عبد الملك المراكشتتي: إنه كان بارع الخط يف كل طريقة  كر لي 

شتتتتيخنتا أبو محمتد ابن القطتان أنه كان يكتب ثالث عشتتتترة طريقة هو فيها كلها 

 .يدمج

  .قتال المصتتتتنف عوتا اهلل عنته )ابن عبتد الملك(: قد رأيت له أربع طرائق

ثم  كر ابن عبد الملك المراكشتتتتي أنه وقف على كتابه اإلنجاه يف الجهاه والدرة 

الستتتتنيتة بخطته المشتتتترقي  كمتا وقف على المتذهبتة والم قبة له بخطه المعربي 

عبدالملك المراكشتتي  وطرز حواشتتيهما بخطه المشتترقي. )الذيل والتكملة البن

237/2). 

واإلجازتان اللتان بين أيدينا مثال حاضتتتتر لخط أبي عبداهلل ابن مناصتتتتف 

 وكالهما المذهبة  لكتاب الم قبة ورجز كتبها على نستتتتخة من رجزه المذهبة 

 :هبما يجيز خطه من منقول

ناستخ األرجوزتين أبا ج ور أحمد بن إبراهيم بن أحمد الستلمي: قال ابن 

عبدالملك المراكشتتتتي: قرطبي 

فيما أحستتتب ... كان أهيبا نبيال 

بتارع الخط جيد الضتتتتبط كتب 

الكثير وعني بتتال لم أتم عنتتايتتة 

)التتذيتتل  343كتتان حيتتا ستتتتنتتة 

ونص ابن مناصتف يف اإلجازة أنه سم هما منه وهو م ارض  (221/8والتكملة 
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 ، الق دةوأريف اإلجازة يف   بنستتتتخته هذه التي أحستتتتن تقييدها ومكن تجويدها

 .383عام أرب ة عشر وستمائة 

 

 


